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ustawa z 2017 r. ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971);

ustawa z 2018 r. ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłat-
nego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 29);

ustawa fp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 869, ze zm.);

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 489, ze zm.);

Minister/
Ministerstwo

Minister/Ministerstwo Energii (do 14 listopada 2019 r.), Minister/Ministerstwo 
Aktywów Państwowych (od 15 listopada 2019 r.);

Minister 
ds. finansów

Minister Rozwoju i Finansów od 28 września 2016 r. do 8 stycznia 2018 r., Mini-
ster Finansów od 9 stycznia 2018 r. do 19 września 2019 r., Minister Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju od 20 września 2019 r., Minister Finansów od 15 listopada 
2019 r.;

ARP Agencja Rozwoju Przemysłu SA;

Przedsiębiorstwa 
wypłacające

Przedsiębiorstwa wypłacające świadczenie rekompensacyjne: Spółka Restruktu-
ryzacji Kopalń SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Tauron Wydobycie SA i Lubel-
ski Węgiel Bogdanka SA;

SRK Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA;

JSW Jastrzębska Spółka Węglowa SA;

Tauron Wydobycie Tauron Wydobycie SA;

LW Bogdanka Lubelski Węgiel Bogdanka SA;

Kompania 
Węglowa

Kompania Węglowa SA;

KHW Katowicki Holding Węglowy SA;

KWK KJ Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz – Juliusz sp. z o. o.;

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

Procedury dotacji 
na świadczenie 

rekompensacyjne

Dokumenty opracowane w Ministerstwie we współpracy z Agencją Rozwoju 
Przemysłu SA i zatwierdzone przez Ministra Energii (lub z jego upoważnie-
nia – przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii), określające zadania 
ww. jednostek oraz przedsiębiorstw wypłacających – Procedury wnioskowania 
oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej przeznaczonej na finanso-
wanie świadczenia rekompensacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 12 października 
2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla (Dz. U. z 2017 r. poz. 1971) zatwierdzone 30 listopada 2017 r. (na 2017 r.) 
i 9 stycznia 2018 r. (na 2018 r.) oraz pn. Procedury wnioskowania oraz monitoro-
wania i rozliczania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadcze-
nia rekompensacyjnego na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o świad-
czeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu 
zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 29) zatwierdzone 19 czerwca 
2019 r. (na 2019 r.) – nie opublikowane.
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Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego 
z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla 
oraz z tytułu zaprzestania 
pobierania bezpłatnego 
węgla przygotowano 
i przeprowadzono 
prawidłowo?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1.   Czy środki na świadczenie 

rekompensacyjne 
zapewniono w czasie 
umożliwiającym 
terminową 
realizację zadania 
oraz czy je prawidłowo 
rozliczono? 

2.   Czy rzetelnie 
informowano o zakresie 
i sposobie składania 
wniosku o wypłatę 
rekompensaty, warunkach 
jakie powinien spełnić 
wnioskodawca oraz jego 
prawie do odwołania się 
do sądu w przypadku 
odmowy wypłaty 
rekompensaty?

3.   Czy wypłaty świadczenia 
dokonano osobom 
uprawnionym terminowo 
w oparciu o kompletną 
i rzetelnie zweryfikowaną 
dokumentację?

Jednostki 
kontrolowane 
Ministerstwo Energii 
(od 15 listopada 2019 r. 
Ministerstwo Aktywów 
Państwowych),  
Agencja Rozwoju  
Przemysłu SA,  
Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń SA,  
Jastrzębska Spółka  
Węglowa SA,  
Tauron Wydobycie SA,  
Lubelski Węgiel Bogdanka SA

Okres objęty kontrolą
Lata 2017–2019  
(do 30 września)

W dniu 24 października 2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 12 paź-
dziernika 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla. Zgodnie z jej przepisami emerytom i ren-
cistom, którzy utracili prawo do bezpłatnego węgla1 oraz wdowom/
wdowcom i sierotom po tych osobach przysługiwało jednorazowe świad-
czenie w wysokości 10,0 tys. zł. Celem wprowadzenia takiego rozwiąza-
nia było zrekompensowanie strat finansowych poniesionych przez osoby, 
które otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, 
na podstawie układów zbiorowych pracy lub innych regulacji obowiązu-
jących w przedsiębiorstwie górniczym i utraciły to uprawnienie wskutek 
ich wypowiedzenia w tym zakresie. Dostrzeżono również potrzebę usu-
nięcia nierówności w grupie społecznej emerytów i rencistów górniczych, 
która polegała na tym, iż emeryci i renciści z kopalń postawionych w stan 
likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymywali deputaty węglowe 
w postaci ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego przez ZUS z dota-
cji budżetowej, natomiast emeryci i renciści z kopalń czynnych zostali 
tego prawa pozbawieni. 

Na tej podstawie do czterech przedsiębiorstw wypłacających świadczenie 
(SRK, JSW, Tauron Wydobycie i LW Bogdanka) wpłynęło łącznie 240,4 tys. 
wniosków o wypłatę rekompensaty, z których pozytywnie rozpatrzono 
212,0 tys. wniosków i w okresie od grudnia 2017 r. do marca 2018 r. z dota-
cji celowej przyznanej przez Ministra wypłacono świadczenia w łącznej 
kwocie 2 115 248,3 tys. zł. 

Z uwagi na określenie w ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym 
z 2017 r. krótkiego terminu na składanie wniosków (21 dni od jej wej-
ścia w życie) i nieujęcie w niej części kategorii osób, które powinny być 
uprawnione do rekompensaty (przede wszystkim wdów/wdowców i sie-
rot, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku zmarłym 
w czasie trwania stosunku pracy oraz pracowników, których stosunek pracy 
został rozwiązany z przedsiębiorstwem górniczym na podstawie przepisów 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników), jak również krótki czas na wyko-
rzystanie środków dotacji przez przedsiębiorstwa wypłacające (jedy-
nie cztery miesiące, do 31 marca 2018 r.), Minister dostrzegł (w związku 
z sygnałami społecznymi oraz informacjami od przedsiębiorstw wypła-
cających) potrzebę ponownego uregulowania kwestii tego świadczenia. 
W konsekwencji, w dniu 22 stycznia 2019 r. w życie weszła ustawa z dnia 
23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłat-
nego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górni-
czego. Ustawa ta poszerzyła katalog osób uprawnionych do rekompensaty 
oraz umożliwiła rozpatrywanie wniosków złożonych na podstawie ustawy 
z 2017 r. (jeśli nie zostały wcześniej załatwione przez wypłatę rekom-
pensaty lub wydanie odmowy jej wypłacenia). Według stanu na koniec 
III kwartału 2019 r., do czterech przedsiębiorstw wypłacających świadcze-

1 Z upływem: 31 grudnia 2011 r. w KWK KJ, 31 grudnia 2014 r. w Kompanii Węglowej, KHW i JSW, 
31 grudnia 2016 r. w Tauron Wydobycie, 17 października 2017 r. w LW Bogdanka.
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nie wpłynęło łącznie 12,6 tys. wniosków o wypłatę rekompensaty, z których 
pozytywnie rozpatrzono 7,3 tys. i z dotacji celowej przyznanej przez Mini-
stra wypłacono świadczenie w łącznej kwocie 65 365,4 tys. zł. 

Podstawą przekazywania środków dotacji były umowy zawarte w 2017 r., 
2018 r. i 2019 r. pomiędzy Ministrem, a przedsiębiorstwami wypłacającymi. 

Kontrolą objęto wszystkie jednostki prowadzące w latach 2017–2019 dzia-
łania w zakresie przyznawania i przekazywania środków dotacji oraz moni-
torowania i nadzorowania ich wykorzystania, jak również realizujące 
dotowane zadanie.



OCENA OGÓLNA 2. 

7

Proces wypłacania rekompensat z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla lub zaprzestania jego pobierania został przygotowany i przepro-
wadzony prawidłowo. Stwierdzone błędy nie były na tyle istotne żeby 
uniemożliwić osiągnięcie celu, jakim było zrekompensowanie zidenty-
fikowanym grupom osób świadczenia z tytułu bezpłatnego węgla, utra-
conego wskutek wypowiedzenia w tym zakresie układów zbiorowych 
pracy lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwach górni-
czych. Wystąpiły także przypadki niewypłacenia rekompensat z powodu 
błędnej interpretacji przepisu ustawy z dnia 12 października 2017 r. 
o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla, określającego kto jest uprawniony do tego świadczenia, jednakże 
ich skala była nieznaczna (0,3% wniosków o wypłatę rekompensaty zło-
żonych na podstawie ww. ustawy). 

Minister Energii prawidłowo określił zadania jednostek uczestniczących 
w procesie przyznawania, przekazywania, monitorowania i rozliczania dota-
cji na realizację wypłat świadczenia rekompensacyjnego. W wyniku działań 
podjętych przez Ministra Energii zapewniono w budżecie państwa wystarcza-
jące środki finansowe na ten cel (2353,8 mln zł w 2017 r. i 67,6 mln zł w 2019 r. 
według stanu na 30 września). Wobec określenia w ustawie z 2017 r. krót-
kiego terminu przyjmowania wniosków o wypłatę rekompensaty oraz koniecz-
ności rozpatrzenia dużej liczby tych wniosków, Minister Energii zgłosił część 
środków na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego (421,9 mln zł) do uję-
cia w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. W pismach 
z 5 kwietnia i 17 maja 2019 r. skierowanych do Ministra Finansów w spra-
wie zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej poz. 5 Dofinan-
sowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego 
w budżecie państwa na 2019 r., Minister Energii (w ślad za informacją prze-
kazaną przez Dyrektor Departamentu Górnictwa) nierzetelnie określił jednak 
(zawyżył o 36,5 mln zł, a następnie o 54,5 mln zł) kwotę potrzebnych na ten cel 
środków. Zakwestionowanie tej kwoty przez Ministra Finansów i konieczność 
jej skorygowania miały wpływ na późniejsze rozpoczęcie wypłacania rekom-
pensat (5 lipca 2019 r.), w stosunku do terminu określonego w art. 14 ustawy 
z 2018 r. (1 czerwca 2019 r.). 

Minister Energii zawarł bez zbędnej zwłoki umowy o przekazanie dotacji 
ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA, Jastrzębską Spółką Węglową SA, Tau-
ron Wydobycie SA i Lubelskim Węglem Bogdanką SA oraz przekazał im środki. 
W umowach o przekazanie dotacji w 2017 r. i 2018 r. ujęto jednakże posta-
nowienie o jednorazowej wypłacie dotacji, niezgodne z Procedurami dotacji 
na świadczenie rekompensacyjne. Postanowienie to nie spełniało kryterium 
celowości i gospodarności, gdyż na jego podstawie Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń SA i Jastrzębska Spółka Węglowa SA otrzymały i miały do dyspozycji 
nawet przez trzy miesiące znaczne kwoty wolnych środków (pierwsza z ww. 
spółek kwoty 131,0 mln zł i 21,6 mln zł, a druga – na nieoprocentowanym 
rachunku bankowym – kwotę 37,8 mln zł), które nie mogły być w tym okresie 
przeznaczone na sfinansowanie innych zadań publicznych. Tymczasem środki 
dotacji winny być przekazywane w transzach (w kwotach odpowiadających 
wnioskom pozytywnie zweryfikowanym), w szczególności w 2018 r., kiedy 
proces wypłacania rekompensat trwał blisko trzy miesiące.

Przedsiębiorstwa wypłacające prawidłowo rozliczyły środki dotacji otrzyma-
nej w 2017 r. i 2018 r. oraz zwróciły niewykorzystane kwoty. Minister Energii 
sprawował prawidłowy nadzór nad wykorzystaniem dotacji, w szczególności 
poprzez przeprowadzenie kontroli we wszystkich przedsiębiorstwach wypła-
cających. 

Prawidłowe 
przygotowanie 
i realizacja procesu 
wypłacania rekompensat
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Po przyjęciu ustawy z 2017 r. oraz ustawy z 2018 r. Ministerstwo Energii 
i przedsiębiorstwa wypłacające upubliczniły prawidłowe informacje o możli-
wości i warunkach ubiegania się o świadczenie rekompensacyjne. 

Rekompensaty wypłacone zostały osobom uprawnionym we właściwej kwo-
cie i formie. Jednakże przedsiębiorstwa wypłacające przyjęły do rozpatrzenia 
na podstawie ustawy z 2017 r. łącznie 4,5 tys. (84,7%) wniosków złożo-
nych po terminie określonym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r. 
(21 od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do 14 listopada 2017 r.), z czego pozy-
tywnie rozpatrzono 3,7 tys. (82,2%) i ze środków dotacji wypłacono rekom-
pensaty w łącznej kwocie 36 310,0 tys. zł. Było to wynikiem nieznajdującego 
oparcia w przepisach ustawy z 2017 r. przedłużenia przez Ministra Energii ter-
minu na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty do 18 listopada 2017 r.

Osobom nieuprawnionym przedsiębiorstwa odmówiły wypłaty rekompensaty 
dochowując formy pisemnej, podając przyczynę odmowy oraz prawidłowe 
pouczenie o uprawnieniu do odwołania się do sądu. Przypadki pozostawienia 
wniosków bez rozpoznania były skutkiem nieuzupełnienia przez wnioskodaw-
ców braków w tych wnioskach lub załączonych dokumentach w terminie sied-
miu dni od doręczenia wezwania w tej sprawie. Jednakże w 660 przypadkach 
(0,3% wniosków o wypłatę rekompensaty złożonych na podstawie ustawy 
z 2017 r.), przedsiębiorstwa powoływały się na niespełnienie przez wniosko-
dawców wymogów, które nie wynikały z przepisów tej ustawy, tj. brak zawar-
cia ponownego związku małżeńskiego przez wdowy po emerytach/rencistach 
oraz posiadanie ustalonego uprawnienia do renty, na dzień wejścia w życie 
ustawy z 2017 r. lub na dzień złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty. Wyni-
kało to z błędnej interpretacji przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z 2017 r., który okre-
ślał kto jest uprawniony do świadczenia rekompensacyjnego.

W toku kontroli stwierdzono ponadto przypadki nieprawidłowości, 
które nie miały istotnego wpływu na kontrolowaną działalność i polegały na: 

–  nierzetelnym określeniu w umowach o przekazanie dotacji elementów wska-
zanych w art. 150 pkt 1, 4 i 6 ustawy fp, tj. szczegółowego opisu zadania, spo-
sobu rozliczenia udzielonej dotacji i trybu kontroli wykonania zadania;

–  zaniechaniu (dot. 30,4% zbadanej próby w Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń SA) wypłaty rekompensat na podstawie ustawy z 2017 r., pomimo 
że osoby uprawnione w terminie (do 30 marca 2018 r.) uzupełniły wyma-
gane dokumenty. Rekompensaty w powyższych przypadkach wypłacono 
dopiero w lipcu 2019 r. na podstawie ustawy z 2018 r.;

–  wypłaceniu w czterech przypadkach rekompensat w łącznej kwocie 
40,0 tys. zł osobom uprawnionym, pomimo niespełnienia przez nie wymo-
gów formalnych (nieprzedłożenia w terminie wymaganych dokumentów);

–  niedopełnieniu przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA obowiązku prze-
chowywania kopii wydanych odmów wypłaty rekompensaty, określonego 
w umowie o przekazanie dotacji z 9 stycznia 2018 r., jak również nieudo-
kumentowaniu (w zbadanej w tym przedsiębiorstwie próbie wypłaco-
nych rekompensat) 92,0% wezwań do uzupełnienia braków, skierowanych 
do wnioskodawców.
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Minister (oraz z jego upoważnienia – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie) 
określił w Procedurach dotacji na świadczenie rekompensacyjne zadania jed-
nostek uczestniczących w procesie przyznawania, przekazywania, monito-
rowania i rozliczania dotacji na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego 
w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. (dla każdego roku), w czasie umożliwiającym 
prawidłowe przeprowadzenie tego procesu. Jako podmioty realizujące 
zadania przyjmowania i weryfikowania wniosków o wypłatę rekompen-
saty oraz przyznawania świadczenia wskazał w tych dokumentach SRK, 
JSW, Tauron Wydobycie i LW Bogdankę. Zlecił również ARP monitorowanie 
wykorzystania dotacji, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z 2017 r. i art. 7 
ust. 7 ustawy z 2018 r.

W 2017 r. Minister podjął działania skutkujące zapewnieniem w budże-
cie państwa 2 353 760,0 tys. zł na wypłaty świadczenia rekompensacyj-
nego, w czasie umożliwiającym terminową realizację tego zadania. Mając 
na uwadze jego skalę, część środków, tj. 421 870,0 tys. zł, zgłosił do ujęcia 
w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., co pozwoliło 
na wypłacanie rekompensat również w 2018 r. (do 31 marca). W 2019 r. 
Minister podjął działania skutkujące zapewnieniem w budżecie pań-
stwa środków na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego w kwocie 
67 633,2 tys. zł (stan na 30 września 2019 r.). W pismach Ministra skie-
rowanych do Ministra ds. finansów, w sprawie zmiany przeznaczenia 
części środków z rezerwy celowej poz. 5 Dofinansowanie zadań restruk-
turyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego w budżecie pań-
stwa na 2019 r. nierzetelnie określono jednak (zawyżono o 36 530,0 tys. zł, 
a następnie o 54 460,0 tys. zł.) kwotę potrzebnych na ten cel środków. 
Zakwestionowanie tej kwoty przez Ministra ds. finansów i konieczność 
jej skorygowania miały wpływ na późniejsze o ponad miesiąc rozpoczęcie 
wypłacania rekompensat (5 lipca 2019 r.), w stosunku do terminu określo-
nego w art. 14 ustawy z 2018 r. (1 czerwca 2019 r.).  [str. 16–17]

Przedsiębiorstwa wypłacające bez zbędnej zwłoki złożyły do Ministerstwa 
wnioski o przyznanie dotacji, spełniające wymogi określone w art. 6 ust. 3 
ustawy z 2017 r. i w art. 7 ust. 3 ustawy z 2018 r. Zostały one pozytyw-
nie zaopiniowane przez ARP po przeprowadzeniu w przedsiębiorstwach 
wypłacających kontroli ex ante w zakresie organizacji systemu groma-
dzenia danych, w wyniku których stwierdzono, że dochowano należytej 
staranności w procesie przyjmowania i weryfikacji wniosków o wypłatę 
rekompensaty.  [str. 22–24]

Minister niezwłocznie zawarł z przedsiębiorstwami wypłacającymi umowy 
o przekazanie dotacji w łącznych kwotach: 1 931 890,0 tys. zł w 2017 r., 
384 310,0 tys. zł w 2018 r. i 65 482,3 tys. zł w 2019 r. (stan na 30 września), 
na podstawie których przekazano środki na wypłaty rekompensat. 

W umowach o przekazanie dotacji w 2017 r. i 2018 r. zawarto postanowie-
nie o jednorazowej wypłacie pełnej kwoty dotacji, w sytuacji gdy z Proce-
dur dotacji na świadczenie rekompensacyjne wynikało, że dotacja winna 
być wypłacana transzami, proporcjonalnie do stopnia realizacji doto-
wanego zadania (na wnioski przedsiębiorstw o przekazanie środków 
na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym, których wnioski zostały 

Określenie 
zadań jednostek 
uczestniczących 
w procesie 

Podjęcie działań 
skutkujących 
zapewnieniem środków 
na wypłaty rekompensat 

Zawarcie umów 
o przekazanie dotacji 
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na dany dzień pozytywnie zweryfikowane). W rezultacie, zamiast sukce-
sywnego przekazywania środków na bieżące wypłaty rekompensat, każ-
demu przedsiębiorstwu przekazano z góry całą kwotę określoną w umowie, 
z której w przypadku dotacji przekazanej w grudniu 2017 r. wykorzystano 
(do 31 grudnia 2017 r.) od 89,8% do 99,2%, a w przypadku dotacji przeka-
zanej w styczniu 2018 r. wykorzystano (do 31 marca 2018 r.) – od 37,5% 
do 88,9%. W ocenie NIK, postanowienie o jednorazowym wypłace-
niu pełnej kwoty dotacji było niecelowe i niegospodarne, gdyż wskutek 
realizacji tego postanowienia SRK miała do dyspozycji przez 29 dni2 nie-
wydatkowane na rekompensaty środki dotacji w kwocie 21 573,3 tys. zł 
i przez 93 dni3 – w kwocie 130 986,7 tys. zł, a JSW przez 19 dni4 (na nie-
oprocentowanym rachunku bankowym) – środki w kwocie 37 815,0 tys. zł. 
Spowodowało to brak możliwości przeznaczenia powyższych kwot na sfi-
nansowanie innych zadań publicznych.

Ponadto, w umowach o przekazanie dotacji nie określono rzetelnie części 
elementów wskazanych w art. 150 ustawy fp, tj. szczegółowego opisu zada-
nia (umożliwiającego zweryfikowanie stopnia jego rzeczowej realizacji), 
sposobu rozliczenia udzielonej dotacji i trybu kontroli wykonania zadania.

Termin realizacji zadania określony w umowach o przekazanie dota-
cji z 11 grudnia 2017 r. (31 grudnia 2017 r.) nie był adekwatny do skali 
tego zadania, a wyznaczenie dłuższego terminu realizacji zadania 
nie było możliwe z uwagi na zasadę roczności budżetu. Również termin 
określony w umowach o przekazanie dotacji w 2018 r. (31 marca 2018 r.) 
był uzależniony od terminu dokonywania wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, określonego w art. 181 ust. 2 ustawy fp. 
W terminie tym SRK również nie zdążyła wypłacić wszystkich rekompen-
sat, co m.in. było powodem opracowania projektu ustawy z 2018 r.  
 [str. 18–21]

Po przyjęciu ustawy z 2017 r. oraz ustawy z 2018 r. przedsiębiorstwa 
wypłacające prawidłowo informowały potencjalnych wnioskodawców 
o tym kto jest uprawniony do świadczenia, w jakim terminie i miejscach 
należy składać wnioski o wypłatę rekompensaty oraz jakie dokumenty 
załączyć (poprzez ogłoszenia/komunikaty w prasie lub regionalnych roz-
głośniach radiowych oraz na stronach internetowych i plakatach, jak rów-
nież infolinię utworzoną przez SRK oraz pisma skierowane przez Tauron 
Wydobycie i LW Bogdankę do zidentyfikowanych osób potencjalnie upraw-
nionych do rekompensaty). Z tytułu zamieszczenia ogłoszeń/komunika-
tów oraz utworzenia infolinii poniosły sfinansowane ze środków własnych 
wydatki w łącznej kwocie 138,5 tys. zł. W szczególności, przedsiębiorstwa 
wypłacające zrealizowały obowiązek zamieszczenia na swoich stronach 
internetowych, z dniem wejścia w życie ustawy z 2017 r., wzoru wniosku 
o wypłatę rekompensaty. Informacje w powyższym zakresie upubliczniło 
również Ministerstwo na swojej stronie internetowej. [str. 27–29]

2 Od 14 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

3 Od 10 stycznia do 13 kwietnia 2018 r.

4 Od 14 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

Przekazywanie 
informacji o możliwości 

i warunkach ubiegania 
się o świadczenie 
rekompensacyjne
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Na podstawie ustawy z 2017 r. do przedsiębiorstw wypłacających wpły-
nęło łącznie 240,4 tys. wniosków o wypłatę rekompensaty, w tym po ter-
minie określonym w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ww. ustawy (21 dni od dnia 
wejścia w życie tej ustawy, tj. do 14 listopada 2017 r.) – 5,3 tys., z któ-
rych 4,5 tys., tj. 84,7% (złożonych w okresie od 15 do 18 listopada 2017 r.) 
zostało jednak przyjętych do rozpatrzenia (z czego 3,7 tys. rozpatrzono 
pozytywnie i ze środków dotacji wypłacono rekompensaty w łącznej kwo-
cie 36 310,0 tys. zł). Przedsiębiorstwa postępowały tak, gdyż Minister-
stwo poinformowało je (za pośrednictwem ARP) o przedłużeniu do dnia 
18 listopada 2017 r. terminu na składanie wniosków o wypłatę rekom-
pensaty, co nie znajdowało oparcia w obowiązujących przepisach. Na pod-
stawie ustawy z 2017 r. wypłacono 211,9 tys. rekompensat oraz wydano 
26,8 tys. odmów wypłaty tego świadczenia. W pozostałych przypad-
kach wnioski pozostawiono bez rozpoznania (z powodu nieuzupełnienia 
braków lub złożenia wniosku po 18 listopada 2017 r.) albo nie wypła-
cono rekompensat z powodu śmierci wnioskodawców lub upływu ter-
minu (31 marca 2018 r.) na wykorzystanie dotacji z budżetu państwa. 
Na podstawie przepisów ustawy z 2018 r. (wejście w życie: 22 stycznia 
2019 r.) do przedsiębiorstw wypłacających wpłynęło łącznie 12,6 tys. 
wniosków o wypłatę rekompensaty, w tym w 7,3 tys. przypadkach wypła-
cono świadczenie, a w 3,3 tys. przypadków odmówiono jego wypłaty (stan 
na 30 września 2019 r.).  [str. 31–32]

W przedsiębiorstwach badaniem objęto losowo dobraną próbę 532 rekom-
pensat (0,2%) w łącznej kwocie 5296,6 tys. zł oraz 88 wniosków o wypłatę 
rekompensaty (0,3%), których złożenie nie skutkowało wypłaceniem 
świadczenia.

W wyniku badania 528 z 532 (99,2%) rekompensat ustalono, że wniosko-
dawcy złożyli wnioski o wypłatę rekompensaty sporządzone według usta-
lonego wzoru i podali w nich wymagane informacje oraz załączyli stosowne 
dokumenty (w tym – na wezwanie do uzupełnienia braków). Przedsię-
biorstwa zgromadziły w trakcie weryfikacji dane/informacje, które wska-
zywały, że wnioskodawcy byli uprawnieni do otrzymania rekompensaty. 
Rekompensaty wypłacono co do zasady w wysokości 10,0 tys. zł, natomiast 
w przypadku gdy po emerycie/renciście ustalone prawo do renty rodzinnej 
posiadało więcej osób, ww. kwota była dzielona pomiędzy te osoby w rów-
nych częściach. Rekompensaty wypłacono w terminie na wykorzystanie 
dotacji (określonym w umowach o przekazanie dotacji), w formach prze-
widzianych w art. 4 ust. 2 ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r. 

W pozostałych czterech (0,8%) postępowaniach stwierdzono formalne nie-
prawidłowości polegające na wypłaceniu świadczenia w sytuacji, gdy wnio-
skodawca był uprawniony do rekompensaty, jednakże: nie dołączył 
wymaganego oświadczenia do wniosku złożonego na podstawie ustawy 
z 2017 r. (dwa przypadki, z tego jeden w SRK i jeden w JSW), nieterminowo 
uzupełnił braki we wniosku złożonym na podstawie ustawy z 2018 r. (jeden 
przypadek w SRK), nie złożył wniosku na podstawie ustawy z 2018 r., 
a w związku z wnioskiem złożonym na podstawie ustawy z 2017 r. odmó-
wiono wypłaty rekompensaty (jeden przypadek). Ponadto w 23 (4,3%) 
przypadkach stwierdzono nieudokumentowanie przez SRK wezwania 

Wypłacenie rekompensat 
osobom uprawnionym 
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wnioskodawców do uzupełnienia braków (92,0% wezwań w zbadanej pró-
bie rekompensat wypłaconych przez SRK), co uniemożliwiało, w razie uzu-
pełnienia informacji podanych we wniosku lub dokumentów po terminie 
siedmiu dni od otrzymania wezwania, załatwienie sprawy w sposób wska-
zany w art. 5 ust. 5 ustawy z 2017 r., tj. pozostawienie wniosku bez rozpo-
znania.   [str. 32–35]

W wyniku badania 81 z 88 (92,0%) postępowań dotyczących wniosków 
o wypłatę rekompensaty, w przypadku których rekompensaty nie zostały 
wypłacone ustalono, że odmowy wydano osobom nieuprawnionym (w for-
mie pisemnej, podając przyczynę odmowy oraz prawidłowe pouczenie 
o uprawnieniu do odwołania się do sądu), a pozostawienie wniosków 
bez rozpoznania było spowodowane nieuzupełnieniem przez wniosko-
dawców braków formalnych w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwa-
nia. W przypadku pozostałych siedmiu (8,0%) zbadanych postępowań 
stwierdzono, że w SRK nie wypłacono rekompensat na podstawie ustawy 
z 2017 r., pomimo że osoby uprawnione uzupełniły wymagane dokumenty 
do 30 marca 2018 r. Rekompensaty w powyższych przypadkach wypła-
cono dopiero w lipcu 2019 r. na podstawie ustawy z 2018 r. Ponadto, w SRK 
nie dopełniono obowiązku określonego w umowie o przekazanie dotacji 
z 9 stycznia 2018 r., tj. nie przechowywano kopii wydanych odmów wypłaty 
rekompensaty.

W 660 przypadkach (0,3% wniosków o wypłatę rekompensaty złożo-
nych na podstawie ustawy z 2017 r. oraz 2,3% wniosków o wypłatę 
rekompensaty, których złożenie na podstawie tej ustawy nie skutkowało 
wypłaceniem świadczenia), przedsiębiorstwa powoływały się na niespeł-
nienie przez wnioskodawców wymogów, które nie wynikały z przepisów 
tej ustawy, tj.: 

 − brak zawarcia ponownego związku małżeńskiego przez wdowy po eme-
rytach/rencistach,

 − posiadanie ustalonego uprawnienia do renty, na dzień wejścia w życie 
ustawy z 2017 r. lub na dzień złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty. 

Niewypłacenie świadczenia w powyższych przypadkach wynikało z błęd-
nej interpretacji przepisu art. 2 pkt 1 ustawy z 2017 r., który określał 
kto jest uprawniony do świadczenia rekompensacyjnego. Zdaniem NIK, 
z powyższego przepisu wynikało, iż wdowy i sieroty oraz renciści winni 
posiadać ustalone prawo do renty na dzień, z upływem którego nastąpiła 
utrata prawa do bezpłatnego węgla. Interpretacja pojęcia wdowy/wdowca 
na potrzeby ustawy z 2017 r. była przedmiotem wielu orzeczeń sądów, 
z których wynika, że osoby, które po śmierci małżonka ponownie zawarły 
związek małżeński, są uprawnione do świadczenia rekompensacyjnego 
w rozumieniu tej ustawy.  [str. 35–37]

W wyniku badania zwrotów do Ministerstwa środków w łącznych kwotach 
545,0 tys. zł, 25,0 tys. zł i 90,0 tys. zł z dotacji przekazanej odpowiednio 
w 2017 r., 2018 r i 2019 r. (stan na 30 września) ustalono, że zwroty w łącz-
nej kwocie 140,0 tys. zł z dotacji przekazanej w 2017 r. (25,7% wartości 
badanych zwrotów z tej dotacji) były spowodowane błędami popełnionymi 
przez osoby weryfikujące wnioski lub realizujące wypłaty świadczenia, tj.: 

Niewypłacenie 
rekompensat z uwagi 
na brak uprawnienia 

do otrzymania 
świadczenia lub  

z innych przyczyn 
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 − wypłaceniem w SRK świadczenia w łącznej kwocie 60,0 tys. zł wniosko-
dawcom, którzy już wcześniej otrzymali rekompensaty;

 − niezrealizowaniem w SRK wypłat rekompensat w łącznej kwocie 
40,0 tys. zł w formie przekazu pocztowego, z uwagi na wskazanie nie-
właściwych adresów zamieszkania wnioskodawców;

 − wypłaceniem w JSW rekompensat w łącznej kwocie 40,0 tys. zł osobom 
nieuprawnionym.

W pozostałych przypadkach zwroty wynikały z przyczyn niezależnych 
od przedsiębiorstw wypłacających, w szczególności podania przez wnio-
skodawców błędnych danych we wnioskach o wypłatę rekompensaty, 
co uniemożliwiło zrealizowanie przelewu/przekazu pocztowego w termi-
nie na wykorzystanie dotacji.  [str. 37–38]

Dane o otrzymanych (łącznie 1 931 890,0 tys. zł w 2017 r. i 384 310,0 tys. zł 
w 2018 r.) kwotach dotacji oraz poniesionych wydatkach (odpowiednio 
1 863 065,0 tys. zł i 252 183,3 tys. zł), przedstawione przez przedsiębior-
stwa wypłacające w zestawieniach sporządzonych według wzorów określo-
nych w Procedurach dotacji na świadczenie rekompensacyjne, były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowych/wyciągów z rachunków 
bankowych wyodrębnionych dla dotacji na wypłaty świadczenia rekom-
pensacyjnego. Przekazując Ministrowi te zestawienia spełniono wymóg 
rozliczenia przyznanej dotacji, określony w art. 7 ust. 2 ustawy z 2017 r. 
Przedsiębiorstwa wypłacające zwróciły na rachunek Ministerstwa środki 
niewykorzystane oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków znajdują-
cych się na rachunkach bankowych (59,0 tys. zł za 2017 r. oraz 69,3 tys. zł 
za 2018 r.). Rozliczenia dotacji przyznanych w 2017 r. i 2018 r. przedsię-
biorstwom wypłacającym zostały zatwierdzone z upoważnienia Ministra 
przez Podsekretarza Stanu. 

SRK, JSW i Tauron Wydobycie terminowo przekazały do Ministerstwa zesta-
wienia zawierające rozliczenie przyznanej dotacji. LW Bogdanka przekazała 
takie zestawienie za 2017 r. terminowo, a zestawienie za 2018 r. – 13 dni 
po terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z 2017 r. Ponadto, w sytu-
acji zakończenia wypłacania rekompensat w 2019 r. już 2 października, 
nie dochowała terminu na przekazanie zestawienia za 2019 r., określonego 
w art. 8 ust. 1 ustawy z 2018 r. (15 dni od dnia wykonania zadania).   
 [str. 25–27] 

W okresie od lipca do października 2018 r., pracownicy Ministerstwa i ARP 
przeprowadzili kontrole ex post w JSW, Tauron Wydobycie i LW Bogdanka 
w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji budżetowej 
na świadczenie rekompensacyjne, otrzymanych w grudniu 2017 r. i stycz-
niu 2018 r. W kontrolach tych nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. 
Ponadto, w lutym 2019 r. wszczęto w powyższym zakresie kontrolę w SRK. 
Kontrole przeprowadzone w przedsiębiorstwach wypłacających nie doty-
czyły prawidłowości rozpatrzenia wniosków o wypłatę rekompensaty.

W ramach działań wspierających rzeczową realizację zadania wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego, pracownicy Ministerstwa i ARP wyja-
śniali wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów ustawy z 2017 r. 

Zatwierdzenie rozliczeń 
dotacji za 2017 r. 
i 2018 r., złożonych 
przez przedsiębiorstwa 
wypłacające

Przeprowadzenie 
w przedsiębiorstwach 
wypłacających kontroli 
ex post
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i ustawy z 2018 r. oraz problemy zgłoszone przez przedsiębiorstwa wypła-
cające w rozpatrywaniu konkretnych wniosków o wypłatę rekompensaty 
(pisemnie lub na spotkaniach). Ponadto ARP żądała od przedsiębiorstw 
wypłacających informacji dotyczących realizacji zadania w 2019 r., jak rów-
nież kierowała odpowiednie zalecenia.  [str. 21–22, 30–31]



WNIOSKI4. 
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Z uwagi na jednorazowy charakter zadania wypłacenia świadczenia rekom-
pensacyjnego oraz zakończenie jego realizacji z końcem 2019 r., Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków systemowych.
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5.1. Zapewnienie i rozliczenie środków na wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego

Minister podjął działania, które pozwoliły na zapewnienie wystarczają-
cych środków finansowych na realizację wypłat świadczenia rekompensa-
cyjnego. Nierzetelne określenie kwoty środków, jaka winna być zapewniona 
w budżecie państwa na rekompensaty w 2019 r., wpłynęło jednak na póź-
niejsze rozpoczęcie ich wypłat. Przedsiębiorstwa wypłacające niezwłocznie 
przekazały Ministrowi wnioski o przyznanie dotacji. Po ich pozytywnym 
zaopiniowaniu przez ARP, Minister zawarł umowy o przekazanie dotacji. 
Na ich podstawie, w 2017 r. i 2018 r. przekazano przedsiębiorstwom jed-
norazowo pełne kwoty dotacji, które winny być przekazywane w transzach 
(w kwotach odpowiadających wnioskom o wypłatę rekompensaty pozy-
tywnie zweryfikowanym). Przedsiębiorstwa wypłacające prawidłowo roz-
liczyły otrzymane środki oraz zwróciły niewykorzystane kwoty.

5.1.1. Ministerstwo
W związku z trwającym procesem legislacyjnym dotyczącym przepisów 
regulujących zasady wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu 
utraty prawa do bezpłatnego węgla, we wrześniu 2017 r. Minister zwró-
cił się do Ministra ds. finansów o zabezpieczenie w budżecie państwa 
na 2017 r., w ramach części 83 – Rezerwy celowe, środków na wypłatę 
tych świadczeń, w kwocie 2 824 512,0 tys. zł, a następnie – w kwo-
cie 2 353 760,0 tys. zł. Kwoty te obliczono uwzględniając 235 376 osób 
uprawnionych (według danych przekazanych przez spółki węglowe) 
i wysokość rekompensaty określoną w projekcie ustawy (12,0 tys. zł, 
a następnie 10,0 tys. zł). W październiku 2017 r. Minister wystąpił 
o zwiększenie budżetu w części 48 – Gospodarka złożami kopalin (w któ-
rej pozostawały niezagospodarowane środki w wysokości 20 179,0 tys. zł) 
o 2 333 581,0 tys. zł. W dniu 24 listopada 2017 r. Minister ds. finansów 
wydał decyzję w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, uwzględ-
niającą ten wniosek. Łączna kwota zapewniona na realizację zadania 
w 2017 r. wyniosła 2 353 760,0 tys. zł i była zgodna z maksymalnym limi-
tem wydatków z budżetu państwa będącym skutkiem finansowym wejścia 
w życie ustawy z 2017 r., określonym w art. 11 ust. 1 tej ustawy. W związku 
z koniecznością przedłużenia na kolejny rok okresu wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego z uwagi na trwający proces weryfikacji wniosków 
o wypłatę rekompensaty, Minister zgłosił kwotę 421 870,0 tys. zł do uję-
cia w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem 
2017 r. Wydatki w tej kwocie – z terminem realizacji do 31 marca 2018 r. 
– ujęto w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów5.

W celu zapewnienia środków na realizację wypłat świadczenia rekompen-
sacyjnego w 2019 r., Minister zwrócił się do Ministra ds. finansów o zmianę 
przeznaczenia części środków z rezerwy celowej poz. 5 Dofinansowa-
nie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego. 
Na podstawie pozytywnych opinii Komisji Finansów Publicznych w spra-
wie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej, Minister ds. finansów w dniach 

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu 
państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2426).

Podjęcie działań w celu 
zapewnienia w budżecie 

państwa środków 
na wypłatę rekompensat
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22 czerwca i 27 września 2019 r. wydał decyzje o zwiększeniu wydatków 
w budżecie państwa w części 48 – Gospodarka złożami kopalin o odpowied-
nio 45 320,0 tys. zł i 22 313,2 tys. zł (kwoty obliczone w oparciu o pozytyw-
nie rozpatrzone wnioski o wypłatę rekompensaty). 

W pismach Ministra z dnia 5 kwietnia i 17 maja 2019 r., skierowanych 
do Ministra ds. finansów w sprawie zmiany przeznaczenia części środ-
ków z rezerwy celowej poz. 5 Dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych 
w sektorze górnictwa węgla kamiennego w budżecie państwa na 2019 r., 
jako kwoty niezbędne na realizację wypłat świadczenia rekompensacyj-
nego wskazano odpowiednio 150 000,0 tys. zł i 134 000,0 tys. zł. Kwoty 
te określono jednak nierzetelnie (zawyżono odpowiednio o 36 530,0 tys. zł 
i 54 460,0 tys. zł), z uwagi na uwzględnienie w nich sum wynikających 
także z wniosków o wypłatę rekompensaty negatywnie zweryfikowanych, 
w sytuacji gdy, w myśl art. 7 ust. 1, 2 i 3 pkt 3 i 4 ustawy z 2018 r., dotację 
na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego Minister przyznaje w kwocie 
ustalonej w oparciu o liczbę osób uprawnionych, którym ma być wypłacona 
rekompensata. Określając powyższą kwotę wzięto pod uwagę oszacowaną 
liczbę wniosków o wypłatę rekompensaty (bez względu na występu-
jące przypadki wniosków rozpatrzonych negatywnie), jak również limit 
wydatków określony w art. 15 ustawy z 2018 r. (240,8 mln zł). Kwota sko-
rygowana na polecenie Ministra ds. finansów z 28 maja 2019 r. wyniosła 
45 320,0 tys. zł, tj. 30,2% i 33,8% kwoty wnioskowanej w pismach z odpo-
wiednio 5 kwietnia i 17 maja 2019 r. (150 000,0 tys. zł i 134 000,0 tys. zł) 
Wskutek powyższego nastąpiło późniejsze rozpoczęcie realizacji wypłat 
świadczenia rekompensacyjnego na podstawie ustawy z 2018 r. Środki 
w budżecie państwa w części 48 – Gospodarka złożami kopalin zapewniono 
22 czerwca 2019 r., umowy o przekazanie dotacji podpisano z przedsię-
biorstwami wypłacającymi 4 lipca 2019 r., a środki przekazano im 5 lipca 
2019 r., tj. po dniu określonym w art. 14 ustawy z 2018 r., stanowiącym, 
iż realizacja wypłat rekompensat nastąpi od dnia 1 czerwca 2019 r. 

W czasie prowadzenia działań w celu zapewnienia środków na wypłaty 
rekompensat, Ministerstwo we współpracy z ARP opracowało Procedury 
dotacji na świadczenie rekompensacyjne na poszczególne lata (2017–2019), 
określające zadania jednostek uczestniczących w procesie przyznawania, 
przekazywania, monitorowania i rozliczania dotacji na wypłaty rekompen-
sat (Ministerstwa, ARP i przedsiębiorstw wypłacających). Jako podmioty 
realizujące zadania przyjmowania i weryfikowania wniosków o wypłatę 
rekompensaty oraz przyznawania świadczenia wskazano SRK, JSW, Tauron 
Wydobycie i LW Bogdankę. Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Mini-
stra (lub z jego upoważnienia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie) 
30 listopada 2017 r., 9 stycznia 2018 r. i 19 czerwca 2019 r.

Minister zlecił ARP monitorowanie wykorzystania dotacji, stosownie 
do art. 11 ust. 2 ustawy z 2017 r. i art. 7 ust. 7 ustawy z 2018 r., poprzez: 

 − przekazanie do stosowania Procedur dotacji na świadczenie rekompensa-
cyjne (pisma z 1 grudnia 2017 r., 11 stycznia 2018 r. i 21 czerwca 2019 r.);

 − zwrócenie się o zaopiniowanie wniosków o przekazanie dotacji złożo-
nych przez przedsiębiorstwa wypłacające oraz przeprowadzenie kontroli 

Określenie 
zadań jednostek 
uczestniczących 
w procesie 
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prawidłowości wykorzystania dotacji na świadczenie rekompensacyjne 
otrzymanych w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r.);

 − zawarcie z ARP w dniach 10 maja 2018 r. i 5 kwietnia 2019 r. umów 
na prowadzenie monitoringu i wykonywanie zadań związanych z funk-
cjonowaniem górnictwa węgla kamiennego.

Minister zawarł bezzwłocznie (po upływie od czterech do 11 dni od dnia 
pozytywnego zaopiniowania przez ARP wniosków o przyznanie dotacji 
budżetowej) z przedsiębiorstwami wypłacającymi umowy o przekazanie 
dotacji, w całości uwzględniając wnioskowane przez nie kwoty, tj.:

 − umowę na 2017 r. w dniu 11 grudnia 2017 r. o łącznej wartości 
1 931 890,0 tys. zł6;

 − umowę na 2018 r. – w dniach 9 stycznia 2018 r. z SRK, 22 stycznia 2018 r. 
z JSW i LW Bogdanka oraz 23 stycznia 2018 r. z Tauron Wydobycie o łącz-
nej wartości 384 310,0 tys. zł7;

 − umowę na 2019 r. – w dniu 4 lipca 2019 r. o łącznej wartości 
65 482,3 tys. zł8 (według stanu na 30 września 2019 r.9). 

Wykres nr 1 
Wartość umów o przekazanie dotacji na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego  
w latach 2017–2019 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli

6 Z tego 1 475 900,0 tys. zł dla SRK, 390 810,0 tys. zł dla JSW., 37 550,0 tys. zł dla Tauron Wydobycie 
i 27 630,0 tys. zł dla LW Bogdanka. 

7 Z tego 379 280,0 tys. zł dla SRK., 4500,0 tys. zł dla JSW, 450,0 tys. zł dla Tauron Wydobycie 
i 80,0 tys. zł dla LW Bogdanka. 

8 Z tego 55 982,7 tys. zł dla SRK., 8653,0 tys. zł dla JSW, 646,7 tys. zł dla Tauron Wydobycie 
i 200,0 tys. zł dla LW Bogdanka.

9 W dniu 27 września 2019 r. aneksowano umowę z SRK, zwiększając kwotę dotacji w związku 
ze złożeniem drugiego wniosku o przyznanie dotacji.

Zawarcie umów 
o przekazanie dotacji
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W § 4 ust. 1 umów o przekazanie dotacji w 2017 r. i 2018 r. zawarto 
postanowienie o jednorazowej wypłacie pełnej kwoty dotacji, w sytuacji 
gdy z Procedur dotacji na świadczenie rekompensacyjne (pkt III.1.) wynikało, 
że dotacja winna być wypłacana transzami, proporcjonalnie do stopnia 
realizacji dotowanego zadania (na wnioski przedsiębiorstw o przeka-
zanie środków na wypłatę świadczenia osobom uprawnionym, których 
wnioski zostały na dany dzień pozytywnie zweryfikowane). W 2017 r. 
postanowiono o jednorazowym wypłaceniu pełnej kwoty dotacji mając 
na uwadze oczekiwania i presję środowiska górniczego, jak również oba-
wiając się, że kilkukrotne wnioskowanie o przekazanie środków zakłóci 
przebieg realizacji zadania w napiętym terminie. W 2018 r. nie dostrze-
żono potrzeby zmiany tego sposobu wypłacenia dotacji, pomimo że zadanie 
realizowano w dłuższym okresie. W konsekwencji, za pośrednictwem ARP, 
poinformowano przedsiębiorstwa wypłacające o konieczności uwzględnie-
nia we wniosku o przekazanie środków dotacji pełnej kwoty określonej 
w umowie i taką kwotę im wypłacono. W przypadku dotacji przekaza-
nej w grudniu 2017 r. wykorzystano (do 31 grudnia 2017 r.) od 89,8% 
do 99,2%, a w przypadku dotacji przekazanej w styczniu 2018 r. wykorzy-
stano (do 31 marca 2018 r.) – od 37,5% do 88,9%. W ocenie NIK, postano-
wienie o jednorazowym wypłaceniu pełnej kwoty dotacji było niecelowe 
i niegospodarne, gdyż wskutek realizacji tego postanowienia przedsiębior-
stwa wypłacające miały do dyspozycji niewydatkowane na rekompensaty 
środki dotacji przez okres:

 − od 19 do 29 dni (dotyczy dotacji przyznanej w 2017 r.), w tym 19 dni 
(od 14 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.) kwotę 37 815,0 tys. zł miała 
do dyspozycji (na nieoprocentowanym rachunku bankowym) JSW i 29 dni 
(od 14 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.) kwotę 21 573,3 tys. zł mia-
ła do dyspozycji SRK;

 − od 33 do 93 dni (dotyczy dotacji przyznanej w 2018 r.), w tym 93 dni 
(od 10 stycznia do 13 kwietnia 2018 r.) kwotę 130 986,7 tys. zł miała 
do dyspozycji SRK. 

Spowodowało to brak możliwości przeznaczenia powyższych kwot na sfi-
nansowanie innych zadań publicznych. 

W umowach o przekazanie dotacji prawidłowo określono elementy wymie-
nione w art. 150 pkt 2, 3 i 5 ustawy fp, tj. wysokość i termin wykorzystania 
dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. Nie określono jed-
nak rzetelnie elementów wymienionych w art. 150 pkt 1, 4 i 6 ustawy fp, tj.:

 − zakresu dotowanego zadania, co uniemożliwiało zweryfikowanie stop-
nia jego rzeczowej realizacji (porównanie założeń z wykonaniem). Odno-
śnie obowiązku określenia szczegółowego opisu zadania, w tym celu, 
na jaki dotacja została przyznana, wynikającego z art. 150 pkt 1 usta-
wy fp, w umowach w § 3 ust. 1 postanowiono jedynie, że zadanie polega 
na wypłacie świadczenia rekompensacyjnego przysługującego osobom 
uprawnionym i podano tytuł tego świadczenia. W ocenie NIK, prawidło-
wy opis zadania powinien zawierać także np. dane na temat liczby osób 
uprawnionych do rekompensaty;
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 W Ministerstwie uznano jednak, że niemożliwe jest jej określenie, 
podczas gdy liczbę osób, którym ma być wypłacona rekompensata, 
podały przedsiębiorstwa wypłacające we wnioskach o przyznanie 
dotacji i w umowach określono, a następnie przekazano kwotę dotacji 
odpowiadającą tej liczbie;

 − zasad rozliczania przyznanej dotacji (wzorów zestawień, okresów jakie 
winny obejmować, terminów ich składania) ujętych w Procedurach dotacji 
na świadczenie rekompensacyjne (pkt IV.1.). Odnośnie obowiązku okre-
ślenia terminu i sposobu rozliczenia udzielonej dotacji, wynikającego 
z art. 150 pkt 4 ustawy fp, przytoczono w § 7 ust. 1 i 2 umów jedynie usta-
wowe obowiązki ciążące na przedsiębiorstwie wypłacającym, określone 
w art. 7 ustawy z 2017 r. (dotyczy umów z 2017 r. i 2018 r.) i art. 8 ust. 1 
i 2 ustawy z 2018 r. (dotyczy umów z 2019 r.), polegające na sporządzeniu 
rozliczenia przyznanej dotacji (zawierającego zestawienie otrzymanych 
kwot dotacji oraz rozliczenie wydatkowanych kwot tej dotacji) i przeka-
zaniu go Ministrowi w terminie 15 dni od dnia zakończenia wypłacania 
rekompensat (dotyczy umów z 2017 r. i 2018 r.) lub od dnia wykonania 
zadania określonego w umowie (dotyczy umów z 2019 r.). 

 W Ministerstwie uznano, że nie ma znaczenia w jakiej formie przedsię-
biorstwa złożą rozliczenia;

 − trybu kontroli wykonania zadania, w sytuacji gdy takie kontrole zosta-
ły przewidziane w Procedurach dotacji na świadczenie rekompensa-
cyjne (pkt IV.2.) oraz faktycznie przeprowadzone przez pracowników 
ARP i Ministerstwa we wszystkich przedsiębiorstwach wypłacających. 
W § 10 umów postanowiono jedynie, że przedsiębiorstwo wypłacające 
zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi lub ARP informacji i doku-
mentów dotyczących realizacji zadania (m.in. w celu monitorowania 
wydatkowania środków), co nie stanowiło podstawy przeprowadzenia 
kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa wypłacającego.

 W Ministerstwie błędnie uznano, że wystarczające są postanowienia 
umów o przekazanie dotacji zobowiązujące przedsiębiorstwa do przecho-
wywania oraz udostępniania dokumentów dla celów kontroli oraz posta-
nowienia umów zawartych pomiędzy Ministrem i ARP zobowiązujące 
tę jednostkę do monitorowania i kontrolowania wykorzystania dotacji.

Termin realizacji zadania określony w umowach o przekazanie dotacji 
w 2017 r. (31 grudnia 2017 r.) nie był adekwatny do skali tego zadania. 
W terminie tym, nie została bowiem zakończona weryfikacja wniosków 
o wypłatę rekompensaty w żadnym z przedsiębiorstw wypłacających 
świadczenie. Przyczyną tego stanu była bardzo duża liczba wniosków 
oraz konieczność uzupełnienia przez wnioskodawców dokumentów 
potwierdzających uprawnienie do rekompensaty, mając na uwadze zgła-
szane przez pracowników przedsiębiorstw wypłacających problemy 
i wątpliwości dotyczące zastosowania przepisów ustawy z 2017 r. w kon-
kretnych przypadkach rozpatrywanych wniosków. Łączna liczba wniosków 
o wypłatę rekompensaty złożonych w 2017 r. do przedsiębiorstw wypła-
cających wyniosła 239 860 (w tym 193 033 do SRK i 40 230 do JSW). 
Statystycznie więc do rozpatrzenia w każdym dniu roboczym w okre-
sie od 24 października 2017 r. (data wejścia w życie ustawy z 2017 r.) 
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do 31 grudnia 2017 r. (termin na wykorzystanie dotacji)10 przypadało 
średnio 5 330 wniosków (najwięcej w SRK – średnio 4 290 i w JSW – śred-
nio 894). Skutkiem powyższej sytuacji było zgłoszenie przez Ministra czę-
ści środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych 
w kwocie 421 870,0 tys. zł do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających 
z upływem 2017 r. Należy przy tym zauważyć, że pomimo przedłużenia 
w ten sposób do 31 marca 2018 r. czasu na realizację zadania, SRK nie zdą-
żyła wypłacić wszystkich rekompensat, co m.in. było powodem opracowa-
nia projektu ustawy z 2018 r. W sytuacji gdy ustawa z 2017 r. weszła w życie 
24 października 2017 r. (nieco ponad dwa miesiące przed końcem roku), 
a ustawowy termin składania wniosków o wypłatę rekompensaty przypa-
dał na 14 listopada 2017 r., wyznaczenie dłuższego terminu realizacji zada-
nia nie było możliwe z uwagi na zasadę roczności budżetu. Również termin 
określony w umowach o przekazanie dotacji w 2018 r. (31 marca 2018 r.) 
był uzależniony od terminu dokonywania wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego, określonego w art. 181 ust. 2 ustawy fp. 
Dopiero czas na realizację zadnia przewidziany w umowach o przekaza-
nie dotacji z 4 lipca 2019 r. (do 31 grudnia 2019 r.) był adekwatny do skali 
tego zadania, mając na uwadze, że ustawa z 2018 r. weszła w życie 22 stycz-
nia 2019 r., a termin na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty przy-
padał na 22 kwietnia 2019 r.

Niezwłocznie po zawarciu umów o przekazanie dotacji Minister wypłacił 
w całości określone w nich kwoty na właściwe rachunki bankowe przed-
siębiorstw wypłacających, tj.:

 − na 2017 r. – w dniu 14 grudnia 2017 r. (wszystkim przedsiębiorstwom);
 − na 2018 r. – w dniach 9 (SRK), 24 (JSW) i 25 (Tauron Wydobycie i LW 

Bogdanka) stycznia 2018 r.;
 − na 2019 r. – w dniu 5 lipca 2019 r. (wszystkim przedsiębiorstwom) 

oraz w okresie od 27 września do 2 października 2019 r. (wszystkim 
przedsiębiorstwom po zawarciu aneksów do umów). 

W wyniku analizy rozliczeń przyznanej dotacji przekazanych przez przed-
siębiorstwa wypłacające oraz zbiorczych dokumentów rozliczeniowych 
przekazanych przez ARP (według wzorów określonych w Procedurach dota-
cji na świadczenie rekompensacyjne), w Ministerstwie nie stwierdzono przy-
padków wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania 
jej w nadmiernej wysokości. Przedstawione przez przedsiębiorstwa wypła-
cające rozliczenia dotacji przyznanych w 2017 r. i 2018 r. zostały zatwier-
dzone z upoważnienia Ministra przez Podsekretarza Stanu. 

Pracownicy Ministerstwa i ARP przeprowadzili w trzech przedsiębior-
stwach wypłacających (JSW11, Tauron Wydobycie12 i LW Bogdanka13) 
kontrole prawidłowości wykorzystania środków dotacji budżetowej 
na świadczenie rekompensacyjne, otrzymanych w grudniu 2017 r. i stycz-

10 W okresie tym wystąpiło 45 dni roboczych. 

11 W dniach od 22 do 26 października 2018 r.

12 W dniach od 7 do 10 sierpnia 2018 r.

13 W dniach od 17 do 19 lipca 2018 r.
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niu 2018 r. W ich wyniku nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. 
Ponadto przeprowadzono w powyższym zakresie kontrolę w SRK14. Opra-
cowanie ustaleń z tej kontroli było, w trakcie kontroli NIK, w toku. 

5.1.2. ARP
ARP, stosownie do postanowień Procedur dotacji na świadczenie rekom-
pensacyjne zweryfikowała i zaopiniowała (pozytywnie) wnioski przedsię-
biorstw wypłacających o przyznanie dotacji budżetowej na 2017 r. i 2018 r. 
oraz na lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r. Zadania te zrealizowała w opar-
ciu o dane pozyskane w toku kontroli przeprowadzonych w przedsiębior-
stwach wypłacających w dniach 5 i 6 grudnia 2017 r., otrzymywane od nich 
raporty dzienne, posiadane informacje historyczne o wypłaconym deputa-
cie węglowym oraz bieżące konsultacje z przedsiębiorstwami wypłacają-
cymi. ARP przekazała opinie do Ministerstwa bez zbędnej zwłoki (do trzech 
dni od dnia otrzymania wniosku). Pozytywnie zaopiniowane wnioski 
o przyznanie dotacji stanowiły podstawę do zawarcia pomiędzy Ministrem 
i przedsiębiorstwami wypłacającymi umów o przekazanie dotacji, w któ-
rych w całości uwzględniono wnioskowane kwoty. 

Zgodnie z postanowieniami Procedur dotacji na świadczenie rekompen-
sacyjne ARP niezwłocznie sporządziła (w dniach 12 grudnia 2017 r. oraz 
9 i 23 stycznia 2018 r.) zbiorcze zestawienia wniosków przedsiębiorstw 
wypłacających o przekazanie środków dotacji na 2017 r. i 2018 r. (w 2019 r. 
taki wniosek nie był wymagany) wraz z propozycją ich wypłaty. Dane wyka-
zane w tych zestawieniach (liczba osób uprawnionych i kwota dotacji) 
były zgodne z danymi wynikającymi z poszczególnych wniosków. Wnioski 
te obejmowały pełną kwotę dotacji określoną w umowach o przekazanie 
dotacji, zgodnie z poleceniem z Ministerstwa, przekazanym za pośrednic-
twem ARP w dniu 8 grudnia 2017 r.

Zgodnie z postanowieniami Procedur dotacji na świadczenie rekompensa-
cyjne, na podstawie miesięcznych i podsumowujących rozliczeń przekaza-
nych przez przedsiębiorstwa wypłacające, ARP sporządziła i przekazała 
do Ministerstwa:

 − syntetyczne zestawienia danych – do 12 dni od otrzymania ostatniego 
rozliczenia przedsiębiorstwa wypłacającego;. 

 − syntetyczne zestawienia podsumowujące dane – w dniach 16 lutego 
i 23 maja 2018 r. za odpowiednio 2017 r. i 2018 r., tj. w terminach okre-
ślonych w Procedurach dotacji na świadczenie rekompensacyjne (ter-
min na sporządzenie takiego podsumowania za 2019 r. wyznaczono 
na 20 lutego 2020 r.).

Dane zawarte w syntetycznych zestawieniach/podsumowaniach (kwoty 
otrzymane, wykorzystane, niewykorzystane i zwrócone do Ministerstwa 
oraz liczby osób, którym wypłacono rekompensaty) były zgodne z danymi 
zawartymi w rozliczeniach przedsiębiorstw.

W toku kontroli przeprowadzonych przez ARP na zlecenie Ministerstwa 
i z udziałem jego pracownika, w zakresie prawidłowości wykorzystania 

14 W dniach od 18 do 22 lutego, od 11 do 15 marca, od 1 do 5 kwietnia i 10 września 2019 r.
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środków dotacji budżetowej na świadczenie rekompensacyjne, otrzyma-
nych w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r., ustalono m.in., że przedsiębior-
stwa wypłacające terminowo rozliczyły otrzymaną dotację. Wystąpiło 
jednakże opóźnienie (13 dni) w rozliczeniu przez LW Bogdankę otrzymanej 
w 2018 r. dotacji, w stosunku do terminu określonego w art. 7 ust. 1 ustawy 
z 2017 r. i § 7 ust. 1 umowy o przyznanie dotacji z 22 stycznia 2018 r.

5.1.3. Przedsiębiorstwa wypłacające
Przedsiębiorstwa wypłacające bez zbędnej zwłoki podejmowały działania 
w celu zapewnienia środków na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego, tj.: 

 − wnioski o przyznanie dotacji w 2017 r. przekazały do Ministerstwa 
i ARP w okresie od 1 do 6 grudnia (najpóźniej pięć dni po otrzymaniu 
wzoru wniosku na dany rok), a wnioski o przekazanie środków dota-
cji – 12 grudnia 2017 r. (jeden dzień po zawarciu umów o przekazanie 
dotacji); 

 − wnioski o przyznanie dotacji w 2018 r. przekazały do Ministerstwa i ARP 
w okresie od 5 do 12 stycznia 2018 r. (najpóźniej jeden dzień po otrzy-
maniu wzoru wniosku na dany rok), a wnioski o przekazanie środków 
dotacji – od 10 do 24 stycznia 2018 r. (najpóźniej dwa dni po zawarciu 
umów o przekazanie dotacji); 

 − pierwszy wniosek o przyznanie dotacji w 2019 r. (na lipiec) przekazały 
do Ministerstwa i ARP w okresie od 25 do 27 czerwca 2019 r. (od czte-
rech do ośmiu dni od dnia otrzymania wzoru tego wniosku), a wnioski 
na następne miesiące (sierpień i wrzesień) – w okresach od 5 do 6 sierp-
nia i od 10 do 11 września 2019 r. (odrębny wniosek o przekazanie środ-
ków dotacji nie był wymagany). 

We wnioskach o przyznanie dotacji, sporządzonych według wzorów otrzy-
manych z Ministerstwa, przedsiębiorstwa podały informacje wymagane 
w art. 6 ust. 3 ustawy z 2017 r. (wnioski złożone w latach 2017–2018) 
i art. 7 ust. 3 ustawy z 2018 r. (wnioski złożone w 2019 r.), m.in. liczbę osób 
uprawnionych, którym ma być wypłacona rekompensata oraz kwotę dota-
cji. W poszczególnych latach przedstawiały się one następująco:

 − w 2017 r. – zawnioskowano o 1 931 890 tys. zł wskazując 193 189 osób 
uprawnionych;

 − w 2018 r. – zawnioskowano o 384 310 tys. zł wskazując 38 431 osób 
uprawnionych;

 − w 2019 r. (do 30 września) – zawnioskowano o 69 440,7 tys. zł wskazu-
jąc 8 058 osób uprawnionych.

Wnioskowanie 
o przyznanie dotacji 
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Wykres nr 2 
Kwoty objęte wnioskami o przyznanie dotacji na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego 
w latach 2017–2019 (w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Liczbę osób uprawnionych na podstawie ustawy z 2017 r. przedsiębiorstwa 
określiły w oparciu o złożone wnioski o wypłatę rekompensaty oraz posia-
dane bazy danych o osobach pobierających bezpłatny węgiel, w sytuacji 
gdy nie został zakończony proces weryfikacji tych wniosków, który trwał 
przez cały okres wypłacania rekompensat (do końca marca 2018 r.). 

W umowach o przekazanie dotacji zawartych pomiędzy Ministrem i przed-
siębiorstwami wypłacającymi w dniu 11 grudnia 2017 r. oraz umowach: 
z 9 stycznia 2018 r. zawartej z SRK, 22 stycznia 2018 r. zawartej z JSW i LW 
Bogdanka oraz 23 stycznia 2018 r. zawartej z Tauron Wydobycie, w cało-
ści uwzględniono wnioskowane kwoty środków na sfinansowanie wypłat 
oraz postanowiono, że dotacja będzie przekazana jednorazowo. 

Na tej podstawie przedsiębiorstwa wypłacające zawnioskowały o przekaza-
nie pełnych kwot dotacji, pomimo że według Procedur dotacji na świadcze-
nie rekompensacyjne wnioskowanie o przekazanie środków dotacji winno 
następować „w oparciu o pozytywnie zweryfikowane indywidualne wnioski 
uprawnionych”. Przedsiębiorstwa otrzymały te kwoty w całości: 14 grud-
nia 2017 r. (wszystkie przedsiębiorstwa) oraz 10 stycznia 2018 r. (SRK), 
24 stycznia 2018 r. (JSW) i 25 stycznia 2018 r. (Tauron Wydobycie i LW 
Bogdanka). Przedsiębiorstwa, zgodnie z umowami o przekazanie dotacji 
oraz Procedurami dotacji na świadczenie rekompensacyjne, posiadały wyod-
rębnione rachunki bankowe przeznaczone na środki dotacji na finansowa-
nie wypłat rekompensat.

Wnioskowanie 
o przekazanie środków 

dotacji
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Odmiennie liczbę osób uprawnionych na podstawie ustawy z 2018 r. przed-
siębiorstwa wypłacające określiły na poszczególne miesiące 2019 r. Usta-
lono ją w oparciu o liczbę wniosków o wypłatę rekompensaty jedynie 
pozytywnie zweryfikowanych. W umowach o przekazanie dotacji zawar-
tych przez Ministra 4 lipca 2019 r. (z wszystkimi przedsiębiorstwami 
wypłacającymi) w całości uwzględniono kwoty wnioskowane na lipiec, 
a Minister wypłacił je w pełnej wysokości w dniu następnym. Kwoty wnio-
skowane na sierpień Minister wypłacił w okresie od 27 września do 2 paź-
dziernika 2019 r. po aneksowaniu powyższych umów.

Dane o otrzymanych (łącznie 1 931 890,0 tys. zł w 2017 r. i 384 310,0 tys. zł 
w 2018 r.) kwotach dotacji oraz poniesionych wydatkach (odpowiednio 
1 863 065,0 tys. zł i 252 183,3 tys. zł), przedstawione przez przedsiębior-
stwa wypłacające w zestawieniach sporządzonych według wzorów określo-
nych w Procedurach dotacji na świadczenie rekompensacyjne, były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowych/wyciągów z rachunków 
bankowych wyodrębnionych dla dotacji na wypłaty świadczenia rekompen-
sacyjnego. Przekazując Ministrowi te zestawienia spełniono wymóg rozli-
czenia przyznanej dotacji, określony w art. 7 ust. 2 ustawy z 2017 r.

Wykres nr 3 
Wykorzystanie dotacji na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego w latach 2017–2018 
(w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Wykres nr 4 
Wykorzystanie dotacji na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego w latach 2017–2018 (w %)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Środki niewykorzystane według stanu na koniec 2017 r. (w tym z uwagi 
na zwroty rekompensat15) w kwocie 67 115,00 tys. zł przedsiębiorstwa 
zwróciły na rachunek Ministerstwa w terminie określonym w umowach 
o przekazanie dotacji zawartych 11 grudnia 2017 r. (do 15 stycznia 2018 r.). 
Środki z tytułu zwrotów rekompensat dokonanych po 31 grudnia 2017 r. 
przedsiębiorstwa przekazały na rachunek Ministerstwa w łącznej kwocie 
2165,00 tys. zł, z tego 1710,0 tys. zł w terminie określonym w umowach 
o przekazanie dotacji zawartych 11 grudnia 2017 r., a 455,0 tys. zł (stan 
na 30 września 2019 r.) – po tym terminie, wraz z odsetkami. 

Środki niewykorzystane według stanu na koniec I kwartału 2018 r. 
(w tym z uwagi na zwroty rekompensat) w kwocie 132 126,7 tys. zł 
przedsiębiorstwa zwróciły na rachunek Ministerstwa w terminie okre-
ślonym w umowach o przekazanie dotacji zawartych w styczniu 2018 r. 
(do 15 kwietnia 2018 r.). Środki z tytułu zwrotów rekompensat dokonanych 
po 31 marca 2018 r. SRK przekazało na rachunek Ministerstwa w łącznej 
kwocie 25,0 tys. zł (stan na 30 września 2019 r.) po terminie określonym 
w umowie o przekazanie dotacji z 9 stycznia 2018 r., wraz z odsetkami. 

15 Spowodowane m.in.: niepodjęciem w terminie środków prawidłowo przesłanych 
przekazem pocztowym (w tym z uwagi na śmierć wnioskodawcy), błędami popełnianymi 
przez wnioskodawców we wnioskach o wypłatę rekompensaty (dotyczącymi numeru rachunku 
bankowego lub adresu zamieszkania) oraz błędami popełnianymi przez pracowników 
przedsiębiorstw w czynnościach związanych z realizacją wypłat świadczenia (dotyczącymi 
nr rachunku bankowego, adresu zamieszkania lub kwoty rekompensaty).
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SRK i LW Bogdanka przekazały również na rachunek Minister-
stwa, zgodnie z umowami o przekazanie dotacji z 11 grudnia 2017 r. 
oraz 9 i 22 stycznia 2018 r., odsetki z tytułu oprocentowania środków znaj-
dujących się na rachunkach bankowych w kwotach odpowiednio 59,0 tys. zł 
oraz 69,3 tys. zł. Postanowienia umów o przekazaniu odsetek z tego tytułu 
dotyczyły również JSW i Tauron Wydobycie. Na ich rachunkach bankowych 
(przeznaczonych na środki dotacji na finansowanie wypłat rekompensat) 
nie naliczono jednak odsetek, gdyż nie były one oprocentowane. Przed-
siębiorstwa zdecydowały się na otworzenie takich rachunków pod pre-
sją czasu, w sytuacji gdy na zapytanie skierowane do banku prowadzącego 
obsługę tych przedsiębiorstw odmówił on otwarcia rachunku oprocento-
wanego.

SRK, JSW i Tauron Wydobycie terminowo przekazały do Ministerstwa 
zestawienia zawierające rozliczenie przyznanej dotacji. Rozliczenie dota-
cji przyznanej w 2018 r. LW Bogdanka przekazała Ministrowi 26 lutego 
2018 r., tj. 13 dni po terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z 2017 r. 
i w § 7 ust. 1 umowy z 22 stycznia 2018 r., stanowiących, iż przedsiębior-
stwo wypłacające sporządza rozliczenie przyznanej dotacji i przekazuje 
je Ministrowi w terminie 15 dni od dnia zakończenia wypłacania rekom-
pensat (które nastąpiło 29 stycznia 2018 r.), tj. do 13 lutego 2018 r. Przy-
czyną opóźnienia było błędne przyjęcie, iż dniem zakończenia wypłacania 
rekompensat był 20 lutego 2018 r. Pomimo że ostatnie wypłaty rekom-
pensat w 2019 r. nastąpiły 2 października, LW Bogdanka nie przekazała 
Ministrowi rozliczenia dotacji przyznanej w 2019 r., czym naruszyła prze-
pis art. 8 ust. 1 ustawy z 2018 r. i § 7 ust. 1 umowy z 4 lipca 2019 r., stano-
wiące, iż przedsiębiorstwo wypłacające sporządza rozliczenie przyznanej 
dotacji i przekazuje je Ministrowi w terminie 15 dni od dnia wykonania 
zadania określonego w umowie, tj. do 17 października 2019 r. Przyczyną 
nieprzekazania rozliczenia było błędne przyjęcie, iż dniem wykonania zada-
nia jest 31 grudnia 2019 r. (termin określony w umowie z 4 lipca 2019 r.).

5.2. Udostępnianie informacji dotyczących ubiegania się 
o świadczenie rekompensacyjne

Po przyjęciu ustawy z 2017 r. oraz ustawy z 2018 r. Ministerstwo i przed-
siębiorstwa wypłacające upubliczniły prawidłowe informacje o możliwości 
i warunkach ubiegania się o świadczenie rekompensacyjne. 

5.2.1. Ministerstwo
W związku z trwającym pracami legislacyjnymi, dotyczącymi pro-
jektu ustawy z 2017 r., w Ministerstwie opracowano i uzgodniono z ARP 
oraz przedsiębiorstwami wypłacającymi wzór wniosku o wypłatę rekom-
pensaty16. We wzorze wniosku uwzględniono wszystkie wymagane ele-
menty oraz oświadczenie, jak również zawarto informację o dokumentach 
potwierdzających uprawnienie do rekompensaty, które winny być załą-
czone do wniosku (w przypadku wdów i sierot – decyzja ZUS lub zaświad-

16 W przeciwieństwie do ustawy z 2018 r., w ustawie z 2017 r. nie określono wzoru wniosku 
o wypłatę rekompensaty.
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czenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej). Wzór wniosku upubliczniono 
na stronie internetowej Ministerstwa w czasie umożliwiającym zamieszcze-
nie go na stronach internetowych przedsiębiorstw wypłacających z dniem 
wejście w życie ustawy z 2017 r. (24 października 2017 r.). Wzór wnio-
sku o wypłatę rekompensaty włączono do Procedur dotacji na świadcze-
nie rekompensacyjne, zatwierdzonych przez Ministra 30 listopada 2017 r. 
i 9 stycznia 2018 r. 

Na stronie internetowej Ministerstwa zamieszczono również informa-
cje o założeniach ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r., danych kontakto-
wych przedsiębiorstw wypłacających, terminie i miejscach składania 
wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wymogach, jakie należy spełnić 
aby być uprawnionym do rekompensaty i dokumentach potwierdzających 
to uprawnienie. Kwestie związane z wypłatą świadczenia rekompensacyj-
nego były również poruszane w ukazujących się w mediach wywiadach 
z Ministrem i Wiceministrem Energii.

5.2.2. Przedsiębiorstwa wypłacające
Przedsiębiorstwa wypłacające zrealizowały obowiązek wynikający z art. 14 
ustawy z 2017 r. zamieszczenia na swoich stronach internetowych, z dniem 
wejścia w życie ustawy z 2017 r. (24 października 2017 r.), wzoru wniosku 
o wypłatę rekompensaty i wymaganego oświadczenia (w ustawie z 2018 r. 
nie określono takiego obowiązku, gdyż wzór wniosku o wypłatę rekompen-
saty stanowił załącznik do ww. ustawy).

W okresach składania wniosków o wypłatę rekompensaty na podstawie 
ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r. przedsiębiorstwa wypłacające prawi-
dłowo informowały o tym kto jest uprawniony do świadczenia, w jakim 
terminie i miejscach należy składać wnioski o wypłatę rekompensaty 
oraz jakie dokumenty załączyć. Informacje te udostępniono poprzez ogło-
szenia/komunikaty w prasie lub regionalnych rozgłośniach radiowych 
oraz na stronach internetowych i plakatach. Dodatkowo, w SRK urucho-
miono telefoniczną infolinię, za pomocą której osoby zainteresowane 
uzyskaniem świadczenia mogły uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. 
Ponadto, Tauron Wydobycie i LW Bogdanka, w oparciu o posiadane bazy 
danych, wysłały do osób potencjalnie uprawnionych do rekompensaty 
pisma z informacją o możliwości otrzymania świadczenia w związku z wej-
ściem w życie ustawy z 2017 r. Zastosowanie przez te dwa podmioty takiej 
metody udostępniania informacji było możliwe z uwagi na stosunkowo nie-
wielką liczbę takich osób w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami 
wypłacającymi.

Udostępnienie 
informacji o świadczeniu 

rekompensacyjnym 
na stronie internetowej 

Zamieszczenie wzoru 
wniosku o wypłatę 

rekompensaty 
na stronach 

internetowych 

Zakres i sposoby 
udostępnienia informacji 

o świadczeniu 
rekompensacyjnym
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Infografika nr 1 
Przekazanie przez przedsiębiorstwa wypłacające informacji o możliwości i warunkach 
ubiegania się o świadczenie rekompensacyjne

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Z tytułu zlecenia podmiotom zewnętrznym usług związanych z udostęp-
nieniem informacji o wypłacie świadczenia rekompensacyjnego przedsię-
biorstwa poniosły sfinansowane ze środków własnych wydatki w łącznej 
kwocie 138,5 tys. zł (z tego: SRK – 89,6 tys. zł, JSW – 22,5 tys. zł, Tauron 
Wydobycie – 15,7 tys. zł i LW Bogdanka – 10,6 tys. zł)17.

5.3. Realizacja wypłat świadczenia rekompensacyjnego 
Zarówno w Ministerstwie, jaki i w ARP, podjęto działania wspierające rze-
czową realizację zadania, w szczególności związane z wyjaśnieniem wąt-
pliwości w stosowaniu przepisów ustawy z 2017 r. oraz ustawy z 2018 r. 
W Ministerstwie jednakże podjęto nieznajdującą oparcia w przepisach 
ustawy z 2017 r. decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków 
o wypłatę rekompensaty. Wskutek tego przedsiębiorstwa wypłacające 
przyjęły do rozpatrzenia nieterminowo złożone wnioski. 

Przedsiębiorstwa wypłacające wypłaciły rekompensaty osobom upraw-
nionym we właściwej kwocie i formie. Osobom nieuprawnionym przedsię-
biorstwa odmówiły wypłaty rekompensaty dochowując formy pisemnej, 
podając przyczynę odmowy oraz prawidłowe pouczenie o uprawnieniu 
do odwołania się do sądu. Wystąpiły jednak przypadki wypłaty rekom-
pensaty pomimo niespełnienia wymogów formalnych (nieprzedłożenia 
w terminie wymaganych dokumentów), niewypłacenia rekompensaty 
pomimo uzupełnienia w terminie przez wnioskodawcę wymaganych doku-
mentów, jak również niewypłacenia rekompensaty z powodu niespełnie-
nia przez wnioskodawcę wymogu, który nie wynikał z przepisów ustawy 
z 2017 r.

17 Wydatki poniesiono w okresie od wejścia w życie ustawy z 2017 r. (24 października 2017 r.) 
do końca maja 2019 r.

Koszty udostępnienia 
informacji o świadczeniu 
rekompensacyjnym



30

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

5.3.1. Ministerstwo 
W ramach działań wspierających rzeczową realizację zadania wypłaty 
rekompensat, pracownicy Departamentu Górnictwa w Ministerstwie udzie-
lali pisemnych odpowiedzi na pytania zadawane przez przedsiębiorstwa 
wypłacające, dotyczące sposobu postępowania we wskazanych przypad-
kach w świetle obowiązujących przepisów. Uczestniczyli również w spo-
tkaniach z przedstawicielami ARP oraz przedsiębiorstw wypłacających, 
na których przedstawiono przepisy ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r., 
wyjaśniano wątpliwości interpretacyjne, jak również omówiono problemy 
zgłoszone przez przedsiębiorstwa wypłacające w rozpatrywaniu konkret-
nych wniosków o wypłatę rekompensaty.

W związku ze zleceniem ARP zaopiniowania wniosków o przyznanie dota-
cji, pracownicy tej jednostki w dniach 5 i 6 grudnia 2017 r. przeprowa-
dzili w przedsiębiorstwach wypłacających kontrole organizacji systemu 
gromadzenia danych (organizacji przyjmowania wniosków o wypłatę 
rekompensaty i baz danych osób uprawnionych do bezpłatnego węgla). 
Wyniki kontroli wskazywały, że wszystkie przedsiębiorstwa wypłacające 
dochowały należytej staranności w procesie przyjmowania i weryfikacji 
wniosków. Minister nie zlecił natomiast ARP przeprowadzenia kontroli pra-
widłowości rozpatrzenia wniosków o wypłatę rekompensaty, tj. wypłacenia 
świadczenia osobom uprawnionym i wydania odmowy osobom nieupraw-
nionym (Ministerstwo nie przeprowadziło również takiej kontroli samo-
dzielnie). 

Ponadto, w Ministerstwie określono termin składania wniosków o wypłatę 
rekompensaty, nieznajdujący oparcia w przepisach ustawy z 2017 r. 
W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa 
oraz w informacji przekazanej 25 października 2017 r. przedsiębiorstwom 
wypłacającym przez pracowników Departamentu Górnictwa za pośrednic-
twem ARP wskazano, jako termin składania wniosków o wypłatę rekom-
pensaty, dzień 18 listopada 2017 r., w sytuacji gdy termin określony w art. 5 
ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r. (21 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy z 2017 r., tj. od 24 października 2017 r.) przypadał na 14 listopada 
2017 r. Wskutek powyższego, co do zasady, przedsiębiorstwa wypłacające 
rozpatrywały (i wypłacały rekompensaty, w razie pozytywnej weryfika-
cji) na podstawie wniosków złożonych do 18 listopada 2017 r. włącznie, 
a wniosków złożonych po tym dniu nie rozpatrywały. Według Dyrektor 
Departamentu Górnictwa, termin miał charakter instrukcyjny (tj. zapewniał 
sprawność i szybkość postępowania) i przedłużono go wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom parlamentarzystów i osób zainteresowanych. Zmiana 
terminu ustawowego, bez względu na jego charakter, mogła jednak zostać 
dokonana wyłącznie w trybie nowelizacji ustawy. W związku z informacją 
z Ministerstwa o nowym terminie składania wniosków o wypłatę rekom-
pensaty, od 15 do 18 listopada 2017 r. do SRK wpłynęło ich ponad trzy 
tysiące, a do JSW – ponad tysiąc, w sytuacji gdy przedsiębiorstwa te nie zdą-
żyły rozpatrzyć do 31 grudnia 2017 r. wszystkich wniosków złożonych 
w terminie ustawowym. W czasie procedowania ustawy z 2017 r., przedsta-
wiciele Ministerstwa zaprezentowali stanowisko przeciwne wobec zgłoszo-
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nej propozycji określenia terminu dłuższego niż 21 dni od wejścia w życie 
ustawy z 2017 r., argumentując je właśnie koniecznością zapewnienia czasu 
na rozpatrzenie wniosków i wypłacenie rekompensat do 31 grudnia 2017 r.

5.3.2. ARP
W ramach działań wspierających rzeczową realizację zadania wypłaty 
rekompensat (oprócz organizowania i uczestniczenia w spotkaniach, 
o których mowa powyżej oraz przeprowadzania kontroli) ARP korzy-
stała z uprawnienia określonego w § 10 pkt 2 umów o przekazanie dotacji 
z 4 lipca 2019 r., tj. żądała od przedsiębiorstw wypłacających informa-
cji dotyczących realizacji zadania w 2019 r. (m.in. w zakresie kierowa-
nia wezwań do wnioskodawców o uzupełnienie wniosków o wypłatę 
rekompensaty, danych o liczbie wniosków zweryfikowanych pozytywnie 
i negatywnie oraz będących w toku weryfikacji), jak również kierowała 
do przedsiębiorstw wypłacających zalecenia dotyczące m.in. zawarcia 
w wezwaniu do uzupełnienia wniosku o wypłatę rekompensaty pouczenia 
o skutkach niezastosowania się do tego wezwania, niezwłocznego wydawa-
nia odmów wypłaty rekompensaty.

Pomimo iż, zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r., termin 
na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty przypadał na 14 listopada 
2017 r., ARP bez zastrzeżeń przekazała przedsiębiorstwom wypłacającym 
informację otrzymaną z Ministerstwa o przesunięciu tego terminu do dnia 
18 listopada 2017 r. 

5.3.3. Przedsiębiorstwa wypłacające
Na podstawie przepisów ustawy z 2017 r. do przedsiębiorstw wypłaca-
jących wpłynęło łącznie 240,4 tys. wniosków o wypłatę rekompensaty, 
w tym 5,3 tys. – po ustawowym terminie. Pomimo że termin ten, w myśl 
art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r., upływał z dniem 14 listopada 
2017 r., we wszystkich przedsiębiorstwach wypłacających zastosowano 
zasadę, że rozpatrzeniu będą podlegać wnioski złożone do 18 listopada 
2017 r. W rezultacie przyjęto do rozpatrzenia łącznie 4,5 tys. (84,7%) nie-
terminowo złożonych wniosków, w tym pozytywnie rozpatrzono 3,7 tys. 
i ze środków dotacji z budżetu państwa wypłacono rekompensaty w łącznej 
kwocie 36 310,0 tys. zł. Przedsiębiorstwa postępowały tak, gdyż Minister-
stwo poinformowało je (za pośrednictwem ARP oraz poprzez zamieszcze-
nie komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa) o nieznajdującym 
oparcia w przepisach ustawy z 2017 r. przedłużeniu terminu na złożenie 
wniosku o wypłatę rekompensaty do dnia 18 listopada 2017 r. 

Na podstawie przepisów ustawy z 2017 r. wypłacono 211,9 tys. rekom-
pensat18 oraz wydano 26,8 tys. odmów wypłaty tego świadczenia. W pozo-
stałych przypadkach wnioski pozostawiono bez rozpoznania (z powodu 
nieuzupełnienia braków lub złożenia wniosku po 18 listopada 2017 r.) 

18 Suma rekompensat wypłaconych z dotacji przyznanej w 2017 r. według stanu na 15 stycznia 
2018 r. i rekompensat wypłaconych z dotacji przyznanej w 2018 r. według stanu na 15 kwietnia 
2018 r.
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albo nie wypłacono rekompensat z powodu śmierci wnioskodawców 
lub upływu terminu (31 marca 2018 r.) na wykorzystanie dotacji z budżetu 
państwa.

Na podstawie przepisów ustawy z 2018 r. do przedsiębiorstw wypłaca-
jących wpłynęło łącznie 12,6 tys. wniosków o wypłatę rekompensaty, 
w tym w 7,3 tys. przypadkach wypłacono świadczenie, a w 3,3 tys. przy-
padków odmówiono jego wypłaty (stan na 30 września 2019 r.). 

Wykres nr 5 
Wnioski o wypłatę rekompensaty złożone w latach 2017–2019 (do 30 września)

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W wyniku badania losowo dobranej próby 502 rekompensat (0,2% 
rekompensat wypłaconych w okresie od grudnia 2017 r. do marca 2018 r. 
na podstawie ustawy z 2017 r.) w łącznej kwocie 5 013,3 tys. zł ustalono, 
że w 500 przypadkach wnioskodawcy złożyli wnioski o wypłatę rekom-
pensaty sporządzone według wzoru ustalonego przez Ministra oraz podali 
w nich wymagane informacje (m.in. dane identyfikacyjne i kontaktowe; 
nazwę przedsiębiorstwa górniczego, z którego emeryt/rencista prze-
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szedł na emeryturę/rentę; informację, że emeryt/rencista posiadał prawo 
do bezpłatnego węgla19; wybraną formę wypłaty rekompensaty i dane 
niezbędne do jej realizacji), jak również załączyli wymagane dokumenty 
(w tym oświadczenie o treści określonej w ustawie z 2017 r.), przy czym 
wystąpiły przypadki przedstawienia wymaganych informacji lub dokumen-
tów dopiero po wezwaniu do uzupełnienia braków. 

W SRK i JSW stwierdzono po jednym przypadku (odpowiednio 0,5% i 0,8% 
badanych w tych przedsiębiorstwach prób) wypłacenia rekompensat 
(po 10,0 tys. zł), pomimo występowania braków w oświadczeniach wyma-
ganych w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2017 r. (o tym czy złożono do sądu 
pozew z roszczeniem z tytułu prawa do bezpłatnego węgla), załączonych 
do wniosków o wypłatę rekompensaty. Przypadki te wystąpiły w związku 
z niewypełnieniem przez osoby weryfikujące wnioski obowiązku określo-
nego w art. 5 ust. 5 ustawy z 2017 r., tj. wezwania wnioskodawców do uzu-
pełnienia braków. Wskutek powyższego, przedsiębiorstwa wypłacające 
nie posiadały udokumentowanej informacji czy należy, zgodnie z art. 13 
ust. 2 ustawy z 2017 r., poinformować sąd o wypłacie rekompensaty w celu 
umorzenia ewentualnego postępowania dotyczącego roszczeń z tytułu 
prawa do bezpłatnego węgla. W przypadku JSW było to spowodowane 
przeoczeniem, natomiast w przypadku SRK – krótkim czasem na rozpa-
trzenie dużej liczby wniosków o wypłatę rekompensaty. 

Ponadto w SRK, spośród 25 przypadków (13,7% badanej w tym przedsię-
biorstwie próby), w których wezwano wnioskodawców do uzupełnienia 
informacji podanych we wnioskach o wypłatę rekompensaty lub przed-
łożenia dokumentów potwierdzających uprawnienie do rekompensaty, 
w 23 przypadkach (92,0% wezwań) nie udokumentowano tej czynności. 
Uniemożliwiało to, w razie uzupełnienia informacji lub dokumentów po ter-
minie siedmiu dni od otrzymania wezwania, załatwienie sprawy w spo-
sób wskazany w art. 5 ust. 5 ustawy z 2017 r., tj. pozostawienie wniosku 
bez rozpoznania. W trakcie weryfikacji wniosków o wypłatę rekompen-
saty kontaktowano się bowiem z wnioskodawcami telefonicznie. Nieodno-
towywanie dat przeprowadzonych rozmów telefonicznych mogło jednak 
prowadzić do odmiennego traktowania osób uprawnionych w razie speł-
nienia przez nie wymogów formalnych po terminie. Nie wypłacano bowiem 
rekompensat jeżeli osoby uprawnione nieterminowo złożyły wnioski, 
np. wskutek późniejszego skompletowania dokumentów potwierdzających 
uprawnienie do świadczenia, dopuszczano natomiast możliwość wypłace-
nia rekompensaty, jeśli inne osoby uprawnione przedłożyły takie doku-
menty po terminie na uzupełnienie braków.

Przedsiębiorstwa wypłacające weryfikowały uprawnienie do rekompen-
saty w oparciu o posiadane bazy danych lub dokumenty potwierdzające 
prawo do bezpłatnego węgla, jak również przedłożone przez wnioskodaw-
ców dokumenty potwierdzające posiadanie ustalonego prawa do renty 
z tytułu niezdolności do pracy (wnioskodawcy – renciści) lub do renty 

19 Na podstawie postanowień układu zbiorowego pracy, porozumienia lub innej regulacji 
obowiązującej w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed dniem 
wejścia w życie ustawy z 2017 r., na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.



34

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

rodzinnej po uprawnionym emerycie/renciście (wnioskodawcy – wdowy 
i sieroty). Zgromadzone dane/informacje wskazywały, że wnioskodawcy 
byli uprawnieni do otrzymania rekompensaty. 

W wyniku badania losowo dobranej próby 30 rekompensat (0,4% rekom-
pensat wypłaconych do 30 września 2019 r. na podstawie ustawy z 2018 r.) 
w łącznej kwocie 283,3 tys. zł ustalono, że w 25 (83,3%) przypadkach 
wnioskodawcy złożyli wnioski o wypłatę rekompensaty sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy z 2018 r. oraz podali 
w nich wymagane informacje (m.in. dane identyfikacyjne i kontaktowe; 
nazwę przedsiębiorstwa górniczego, z którego osoba uprawniona prze-
szła na emeryturę lub rentę albo z którego zmarły współmałżonek osoby 
uprawnionej przeszedł na emeryturę lub rentę; wybraną formę wypłaty 
rekompensaty i dane niezbędne do jej realizacji), jak również załączyli 
wymagane dokumenty (w tym oświadczenie o treści określonej w usta-
wie z 2018 r.), przy czym wystąpiły przypadki przedstawienia wymaga-
nych informacji lub dokumentów dopiero po wezwaniu do uzupełnienia 
braków. W pięciu (16,7%) przypadkach rekompensaty wypłacono w opar-
ciu o wnioski złożone na podstawie ustawy z 2017 r., informując wcześniej 
wnioskodawców o wejściu w życie ustawy z 2018 r. oraz o konieczno-
ści przekazania aktualnych danych/dokumentów z pouczeniem, że nie-
uzupełnienie danych lub niedołączenie dokumentów w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia pisma spowoduje odmowę wypłaty rekompensaty. 
W SRK w jednym przypadku (8,3% badanej w tym przedsiębiorstwie 
próby) wypłacono rekompensatę w kwocie 10,0 tys. zł, pomimo że wnio-
skodawca przedłożył aktualne oświadczenie i dokumenty potwierdza-
jące uprawnienie do rekompensaty po terminie 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania, co, w myśl art. 5 ust. 7 pkt 2 ustawy z 2018 r., winno skutkować 
odmową wypłaty rekompensaty. Według jednostki kontrolowanej, decy-
zję o zatwierdzeniu wniosku do wypłaty podjęto obawiając się przegranej 
sprawy sądowej i kosztów z tego tytułu (w razie odwołania od odmowy), 
gdyż wnioskodawca był osobą uprawnioną do rekompensaty.

Przedsiębiorstwa wypłacające weryfikowały uprawnienie do rekompen-
saty w oparciu o posiadane bazy danych lub dokumenty potwierdzające 
prawo do bezpłatnego węgla, jak również przedłożone przez wnioskodaw-
ców dokumenty potwierdzające posiadanie ustalonego prawa do renty 
z tytułu niezdolności do pracy (wnioskodawcy – renciści) lub do renty 
rodzinnej po uprawnionym emerycie/renciście (wnioskodawcy – wdowy 
i sieroty). Zgromadzone dane/informacje wskazywały, że wnioskodawcy 
byli uprawnieni do otrzymania rekompensaty, jednakże w SRK w jednym 
przypadku (8,3% badanej w tym przedsiębiorstwie próby), na podstawie 
ustawy z 2018 r. wypłacono rekompensatę w kwocie 10,0 tys. zł, pomimo 
że wniosek o wypłatę rekompensaty złożony w listopadzie 2017 r. został 
już rozpatrzony odmownie na podstawie przepisów ustawy z 2017 r., 
a wnioskodawczyni nie złożyła wniosku na podstawie ustawy z 2018 r. 
Naruszono tym art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z 2018 r. 
Rekompensatę wypłacono gdyż stwierdzono, że odmowę wydano w opar-
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ciu o błędną informację z archiwum KHW. Wnioskodawczyni nie skorzy-
stała z uprawnienia do odwołania się od odmowy do sądu i upłynął termin 
na dokonanie tej czynności. 

Zbadane 532 rekompensaty wypłacono co do zasady w wysokości 
10,0 tys. zł, natomiast w przypadku gdy po emerycie/renciście ustalone 
prawo do renty rodzinnej posiadało więcej osób, ww. kwota była dzielona 
pomiędzy te osoby w równych częściach. Rekompensaty wypłacono w ter-
minie na wykorzystanie dotacji (określonym w umowach o przekazanie 
dotacji), w formach przewidzianych w art. 4 ust. 2 ustawy z 2017 r. i ustawy 
z 2018 r. (przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy 
albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredy-
towej), przy czym za formę równoważną przekazowi pocztowemu uznano 
tzw. autowypłatę20.

W wyniku badania losowo dobranej próby 58 wniosków o wypłatę rekom-
pensaty (0,2% wniosków, których złożenie na podstawie ustawy z 2017 r. 
nie skutkowało wypłaceniem świadczenia w okresie od grudnia 2017 r. 
do marca 2018 r.) ustalono, że:

 − w siedmiu przypadkach w SRK (30,4% badanej w tym przedsiębior-
stwie próby) nie wypłacono rekompensat na podstawie ustawy z 2017 r. 
(tj. do 31 marca 2018 r.), pomimo że osoby uprawnione uzupełniły wyma-
gane dokumenty do 30 marca 2018 r. Było to spowodowane zbyt późnym 
wezwaniem wnioskodawców do uzupełnienia braków lub koniecznością 
dodatkowego potwierdzenia uprawnień w archiwach zlikwidowanych 
przedsiębiorstw górniczych. Rekompensaty w powyższych przypadkach 
wypłacono w lipcu 2019 r. na podstawie ustawy z 2018 r.;

 − w 48 przypadkach przedsiębiorstwa wydały pisemne odmowy wypła-
ty rekompensaty osobom nieuprawnionym do świadczenia, podając 
przyczynę odmowy oraz pouczenie o uprawnieniu do odwołania się, 
w terminie 14 dni od otrzymania odmowy, do sądu pracy i ubezpie-
czeń społecznych, jednakże w SRK w 15 przypadkach (65,2% badanej 
w tym przedsiębiorstwie próby) nie przechowywano kopii wydanych 
odmów wypłaty rekompensaty, czym naruszono postanowienie § 8 umo-
wy o przekazanie dotacji z 9 stycznia 2018 r., w którym SRK zobowią-
zała się do przechowywania przez okres pięciu lat od dnia wygaśnięcia 
lub rozwiązania tej umowy pełnej dokumentacji będącej podstawą 
otrzymania i rozliczenia dotacji. Brak kopii wydanych odmów uniemoż-
liwiał realizację obowiązku SRK określonego w § 10 pkt 2 ww. umowy, 
tj. udostępniania na żądanie Ministra lub ARP wszelkich dokumen-
tów dotyczących realizacji zadania (w razie wystąpienia z takim żąda-
niem). Przyczyną braku kopii, wskazaną przez jednostkę kontrolowaną, 
była bardzo duża liczba odmów wydanych przez SRK (ponad 20 tys.); 

20 Usługa bankowa dla firm wykonujących dużą liczbę płatności na rzecz beneficjentów, którzy 
nie posiadają rachunku bankowego lub go nie udostępnili. Odbiór rekompensaty następował 
w oddziale/agencji banku na podstawie dokumentu tożsamości.

Niewypłacenie 
rekompensat z uwagi 
na brak uprawnienia 
do otrzymania 
świadczenia lub z innych 
przyczyn 
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 − w dwóch (3,4%) przypadkach wnioski, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy 
z 2017 r., pozostawiono bez rozpoznania, z uwagi na niezastosowanie 
się przez wnioskodawców do wezwania o uzupełnienie braków w ter-
minie siedmiu dni od doręczenia tego wezwania;

 − w jednym (1,7%) przypadku nie wypłacono rekompensaty z powodu 
śmierci wnioskodawcy.

W wyniku badania losowo dobranej próby 30 wniosków o wypłatę rekom-
pensaty (0,9% wniosków złożonych na podstawie ustawy z 2018 r. i zała-
twionych odmownie do 30 września 2019 r.) ustalono, że odmowy wydano 
w formie pisemnej (w 28 przypadkach osobom nieuprawnionym i w dwóch 
przypadkach z powodu złożenia wniosku po terminie), podając przyczynę 
odmowy oraz pouczenie o uprawnieniu do odwołania się, w terminie 14 dni 
od otrzymania odmowy, do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ponadto w trzech przedsiębiorstwach stwierdzono łącznie 660 przypad-
ków niewypłacenia świadczenia rekompensacyjnego z powodu niespeł-
nienia wymogów, które nie wynikały z przepisów ustawy z 2017 r. (0,3% 
wniosków o wypłatę rekompensaty złożonych na podstawie ustawy 
z 2017 r. oraz 2,3% wniosków o wypłatę rekompensaty, których złożenie 
na podstawie tej ustawy nie skutkowało wypłaceniem świadczenia). 

W 405 przypadkach (1,4% wniosków o wypłatę rekompensaty, któ-
rych złożenie nie skutkowało wypłaceniem rekompensaty) SRK (332) 
oraz JSW (73) odmówiły wdowom wypłaty świadczenia rekompensacyj-
nego z powodu ponownego zawarcia związku małżeńskiego, w sytuacji 
gdy z przepisów ustawy z 2017 r nie wynikało, że takie zdarzenie skut-
kuje brakiem lub utratą uprawnienia do rekompensaty. Przedsiębior-
stwa te prezentowały stanowisko, że wdowa z chwilą zawarcia nowego 
związku małżeńskiego staje się osobą zamężną i tym samym traci sta-
tus wdowy, a zatem nie jest uprawniona do otrzymania rekompensaty 
w świetle art. 2 pkt. 1 lit. b ustawy z 2017 r. Zdaniem NIK, wdowa, która 
ponownie zawarła związek małżeński pozostaje nadal wdową po zmar-
łym małżonku, a zatem nie może zostać z powodu powyższej okoliczno-
ści wyłączona z grona osób uprawnionych do rekompensaty. Interpretacja 
pojęcia wdowy/wdowca na potrzeby ustawy z 2017 r. była przedmiotem 
wielu orzeczeń sądów (wydanych w wyniku skorzystania z prawa do odwo-
łania się od odmowy wypłaty rekompensaty do sądu), z których wynika, 
że osoby, które po śmierci małżonka ponownie zawarły związek małżeń-
ski, są uprawnione do świadczenia rekompensacyjnego w rozumieniu 
tej ustawy.

W 255 przypadkach (0,9% wniosków o wypłatę rekompensaty, których zło-
żenie nie skutkowało wypłaceniem rekompensaty) SRK (240), JSW (13) 
i Tauron Wydobycie (dwa) nie wypłaciły świadczenia rekompensacyjnego21 
wdowom i sierotom oraz rencistom z powodu braku ustalonego prawa 
do odpowiednio renty rodzinnej oraz renty z tytułu niezdolności do pracy 
według stanu na dzień wejścia w życie ustawy z 2017 r. (24 października 

21 W 254 przypadkach wydano odmowy, a w jednym wniosek pozostawiono bez rozpoznania 
z uwagi na nieuzupełnienie braków.
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2017 r.) lub dzień złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty. Z przepisów 
ustawy z 2017 r. nie wynikało jednak, że nieposiadanie ustalonego prawa 
do renty na te dni skutkuje brakiem lub utratą uprawnienia do rekom-
pensaty. Przedsiębiorstwa prezentowały stanowisko, że jeżeli w ustawie 
z 2017 r. (określając przesłanki statusu osoby uprawnionej do świad-
czenia rekompensacyjnego) nie wskazano dnia, na który wnioskodawca 
winien posiadać ustalone uprawnienie do renty, to należało zweryfikować 
czy posiadał je na dzień wejścia w życie ustawy z 2017 r. lub dzień złożenia 
wniosku o wypłatę rekompensaty (wnioski winny być składane w okre-
sie 21 dni od wejścia w życie ustawy z 2017 r.). Zdaniem NIK, z art. 2 pkt 1 
ustawy z 2017 r. wynikało, iż wdowy i sieroty oraz renciści winni posia-
dać ustalone prawo do renty na dzień, z upływem którego nastąpiła utrata 
prawa do bezpłatnego węgla. 

W kontrolowanych przedsiębiorstwach wypłacających zbadano rów-
nież zwroty22 do Ministerstwa środków w łącznych kwotach 545,0 tys. zł, 
25,0 tys. zł i 90,0 tys. zł z dotacji przekazanej odpowiednio w 2017 r., 
2018 r. i 2019 r. (stan na 30 września). Ustalono, że były one spowodowane 
w głównej mierze: niepodjęciem przez wnioskodawców (w tym z uwagi 
na ich śmierć) środków prawidłowo przesłanych przekazem pocztowym, 
błędami popełnianymi przez wnioskodawców we wnioskach o wypłatę 
rekompensaty (dotyczącymi wskazanego numeru rachunku bankowego 
lub adresu zamieszkania) oraz błędami popełnianymi przez pracowników 
przedsiębiorstw w trakcie weryfikacji wniosków o wypłatę rekompensaty 
i realizacji wypłat świadczenia.

W SRK w sześciu przypadkach na łączną kwotę 60,0 tys. zł (12,6% warto-
ści zbadanych dodatkowych zwrotów dokonanych przez to przedsiębior-
stwo z dotacji przyznanej w 2017 r.), w dniu 19 grudnia 2017 r. świadczenie 
wypłacono w formie przelewu bankowego niewłaściwym osobom (tj. wnio-
skodawcom, którzy już wcześniej otrzymali rekompensaty). W czterech 
innych przypadkach na łączną kwotę 40,0 tys. zł (8,4% wartości dodat-
kowych zwrotów dokonanych przez to przedsiębiorstwo z dotacji przy-
znanej w 2017 r.), wypłaty rekompensat w formie przekazu pocztowego 
z 21 grudnia 2017 r. nie zostały zrealizowane z powodu wskazania nie-
właściwych adresów zamieszkania wnioskodawców. Było to spowodowane 
wprowadzeniem błędnych danych do Centralnego Systemu Socjalnego, 
które wykorzystywano do realizacji przelewów i przekazów pocztowych. 
Wskutek powyższego właściwe osoby nie otrzymały wówczas rekompen-
sat (otrzymały je dopiero w I kwartale 2018 r. ze środków dotacji przyzna-
nej na 2018 r., natomiast osoby, które ponownie otrzymały rekompensatę, 
po wezwaniu SRK, zwróciły ją).

W JSW w czterech przypadkach na łączną kwotę 40,0 tys. zł (100,0% war-
tości zbadanych dodatkowych zwrotów dokonanych przez to przedsię-
biorstwo z dotacji przyznanej w 2017 r.), wskutek błędów popełnionych 
w trakcie weryfikacji wniosków (w głównej mierze z powodu braku pełnej 

22 Zwroty dokonane z dotacji przyznanej w 2017 r. i 2018 r. po zwróceniu środków niewykorzystanych 
do odpowiednio 31 grudnia 2017 r. i 31 marca 2018 r. oraz zwroty z dotacji przyznanej w 2019 r. 
dokonane do 30 września 2019 r.
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wiedzy o stanie faktycznym rozpatrywanej sprawy), rekompensaty wypła-
cono osobom nieuprawnionym (wdowom po pracownikach, wniosko-
dawcy rozwiedzionemu ze zmarłą osobą uprawnioną oraz wnioskodawcy, 
który jako emeryt nie posiadał prawa do bezpłatnego węgla), tj. z narusze-
niem art. 2 pkt 1 ustawy z 2017 r. 

Powyższe przypadki błędów w procesie weryfikacji wniosków i realizacji 
wypłat świadczenia rekompensacyjnego wykryto przed wszczęciem kon-
troli NIK i podjęto działania w celu wyegzekwowania od osób nieuprawnio-
nych wypłaconych im rekompensat.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy 
wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłat-
nego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przy-
gotowano i przeprowadzono prawidłowo?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe:

1. Czy środki na świadczenie rekompensacyjne zapewniono w czasie 
umożliwiającym terminową realizację zadania oraz czy je prawidłowo 
rozliczono?

2. Czy rzetelnie informowano o zakresie i sposobie składania wniosku 
o wypłatę rekompensaty, warunkach jakie powinien spełnić wniosko-
dawca oraz jego prawie do odwołania się do sądu w przypadku odmowy 
wypłaty rekompensaty?

3. Czy wypłaty świadczenia dokonano osobom uprawnionym terminowo 
w oparciu o kompletną i rzetelnie zweryfikowaną dokumentację?

Kontrolą objęto sześć jednostek, tj. Ministerstwo Energii (od 15 listopada 
2019 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych), Agencję Rozwoju Przemy-
słu SA, Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA, Jastrzębską Spółkę Węglową SA, 
Tauron Wydobycie SA i Lubelski Węgiel Bogdanka SA.

Kontrolę przeprowadzono w:

 − Ministerstwie Energii (od 15 listopada 2019 r. Ministerstwo Aktywów 
Państwowych), Agencji Rozwoju Przemysłu SA i Spółce Restruktury-
zacji Kopalń SA na podstawie art. 2 ust 1 i art. 5 ust. 1 ustawy o NIK, 
z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności, rzetelności 
i celowości;

 − Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, Tauron Wydobycie SA i Lubelskim 
Węglu Bogdanka SA na podstawie art. 2 ust. 3 i art. 5 ust. 3 ustawy o NIK, 
z uwzględnieniem kryteriów legalności i gospodarności.

Kontrolą objęto lata 2017–2019 (do 30 września). Czynności kontrolne 
przeprowadzono w okresie od 7 sierpnia do 18 grudnia 2019 r.

W ramach przygotowania przedkontrolnego, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK uzyskano od Ministerstwa dane statystyczne o złożonych 
wnioskach o wypłatę rekompensaty, jak również informacje dotyczące 
wniosków przedsiębiorstw wypłacających o przyznanie dotacji, zawar-
tych z nimi umów o przekazanie dotacji oraz ustalonych zasad monitoringu 
wykorzystania i rozliczenia dotacji. W ramach postępowania kontrolnego, 
w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK uzyskano od ZUS informacje 
dotyczące posiadania ustalonego prawa do renty rodzinnej lub pobierania 
emerytury/renty z tytułu niezdolności do pracy przez wybranych wnio-
skodawców.

Kontrola pt. Wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty 
prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bez-
płatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa 
górniczego (P/19/071) została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Pozostałe informacje 
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Izby Kontroli. Kontrolą objęto wszystkie przedsiębiorstwa wypłacające 
świadczenie rekompensacyjne, jak również jednostki prowadzące działa-
nia w zakresie przyznawania i przekazywania środków dotacji oraz nadzo-
rowania ich wykorzystania. Trzy jednostki kontrolowane zgłosiły łącznie 
sześć zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych (SRK – cztery, JSW – jedno 
i Tauron Wydobycie – jedno), dotyczących stwierdzonych nieprawidłowo-
ści i sformułowanych w związku z nimi wniosków pokontrolnych. Komisje 
rozstrzygające uwzględniły trzy zastrzeżenia SRK (jedno w całości i dwa 
w części), a pozostałych zastrzeżeń nie uwzględniły. 

Wyniki kontroli przedstawiono w sześciu wystąpieniach pokontrolnych, 
z tego w czterech sformułowano pięć wniosków pokontrolnych, a w jed-
nym – uwagę. Z informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych 
wynika, że zrealizowano dwa z nich, a trzy są w trakcie realizacji.

Finansowe rezultaty kontroli stanowiła kwota 40,0 tys. zł wypła-
cona ze środków dotacji osobom uprawnionym, pomimo niespełnienia 
przez nie wymogów formalnych, określonych w ustawach z 2017 r. i 2018 r. 
Stanowiło to wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, którym, 
zgodnie z § 3 ust. 1 umów o przekazanie dotacji, jest realizacja wypłat 
świadczenia rekompensacyjnego osobom uprawnionym zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa.

Kontrole przeprowadziła Delegatura NIK w Katowicach.

L.p. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej
Okres pełnienia funkcji

1.

Ministerstwo Aktywów 
Państwowych 

(od 15 listopada 2019 r.)
Ministerstwo Energii 

(do 14 listopada 2019 r.)

Jacek Sasin od 15 listopada 2019 r.

Krzysztof Tchórzewski od 1 grudnia 2015 
do 14 listopada 2019 r.

2. Agencja Rozwoju 
Przemysłu SA 

Cezariusz Lesisz od 28 września 2018 r.

Dariusz Śliwowski i Andrzej 
Kensbok

od 12  
do 27 września 

2018 r.

Marcin Chludziński od 8 lutego 2016 r.
do 11 września 2018 r.

3. Spółka Restrukturyzacji  
Kopalń SA 

Janusz Gałkowski od 29 października 2018 r. 

Jacek Szuścik od 22 września 
do 28 października 2018 r.

Tomasz Cudny od 22 czerwca 2017 r.
do 21 września 2018 r.

4. Jastrzębska Spółka 
Węglowa SA

Włodzimierz Hereźniak od 1 sierpnia 2019 r.

Daniel Ozon od 6 marca 2017 r. 
do 11 czerwca 2019 r.

Tomasz Gawlik od 23 czerwca 2016 r. 
do 5 marca 2017 r.

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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L.p. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej
Okres pełnienia funkcji

5. Tauron Wydobycie SA

Tomasz Cudny od 5 sierpnia 2019 r.

Andrzej Okoń od 20 lipca  
do 4 sierpnia 2019 r.

 Sławomir Obidziński od 4 czerwca  
do 19 lipca 2019 r.

 Zdzisław Filip od 27 stycznia 2016 r. 
do 3 czerwca 2019 r.

6.
Lubelski Węgiel 
Bogdanka SA

Artur Wasil od 21 marca 2018 r.

Krzysztof Szlaga od 6 kwietnia 2016 r. 
do 16 lutego 2018 r.
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności23

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

1. Ministerstwo Energii
Ministerstwo Aktywów 

Państwowych 

w formie opisowej Minister podjął działania, 
które pozwoliły 
na zapewnienie 
wystarczających środków 
finansowych na realizację 
wypłat na podstawie 
ustawy z 2017 r. 
oraz ustawy z 2018 r. 
Wobec przyjęcia w ustawie 
z 2017 r. krótkiego terminu 
przyjmowania wniosków 
o wypłatę rekompensaty 
oraz konieczności 
przeprowadzenia 
analizy dużej liczby 
tych wniosków, Minister 
zgłosił część środków 
na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego 
do ujęcia w wykazie 
wydatków niewygasających 
z upływem 2017 r. 
Minister prawidłowo 
określił zadania jednostek 
uczestniczących 
w procesie przyznawania, 
przekazywania, 
monitorowania i rozliczania 
dotacji na ten cel. 
Jedno z tych zadań, 
tj. monitorowanie 
wykorzystania dotacji, zlecił 
ARP, zgodnie z art. 11 ust. 2 
ustawy z 2017 r. oraz art. 7 
ust. 7 ustawy z 2018 r. 
Bez zbędnej zwłoki 
Minister zawarł umowy 
o przekazanie dotacji 
z przedsiębiorstwami 
wypłacającymi świadczenie 
oraz przekazał im środki. 
Minister sprawował 
prawidłowy nadzór 
nad wykorzystaniem dotacji 
na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego, 
w szczególności 
poprzez zatwierdzenie 
rozliczeń dotacji 
oraz przeprowadzenie 
kontroli we wszystkich 
przedsiębiorstwach.

W komunikacie zamieszczonym na stronie 
internetowej Ministerstwa oraz w informacji 
przekazanej przedsiębiorstwom wypłacającym 
przez pracowników Departamentu Górnictwa 
wskazano późniejszy (18 listopada 2017 r.), 
niż określony w ustawie z 2017 r. (14 listopada 
2017 r.), termin na składanie wniosków 
o wypłatę rekompensaty, wskutek czego 
przedsiębiorstwa rozpatrywały wnioski 
(i wypłacały rekompensaty) pomimo 
niedochowania przez wnioskodawców 
ustawowego terminu na ich złożenie.
W umowach o przekazanie dotacji zawartych 
pomiędzy Ministrem i przedsiębiorstwami 
wypłacającymi w 2017 r., 2018 r. i 2019 r. 
nie określono w pełni rzetelnie elementów 
wskazanych w art. 150 pkt 1, 4 i 6 ustawy 
fp, tj. szczegółowego opisu zadania, sposobu 
rozliczenia udzielonej dotacji i trybu kontroli 
wykonania zadania. Ponadto, postanowiono, 
że odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej 
wysokości lub nienależnie nalicza się począwszy 
od dnia przekazania dotacji przedsiębiorstwu 
wypłacającemu, w sytuacji, gdy, zgodnie 
z art. 169 ust. 5 ustawy fp, odsetki w takich 
przypadkach nalicza się począwszy od dnia 
stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia 
lub nienależnego pobrania dotacji. W umowach 
o przekazanie dotacji w 2017 r. i 2018 r. 
zawarto postanowienie o jednorazowej 
wypłacie dotacji, niezgodne z Procedurami 
dotacji na świadczenie rekompensacyjne, 
jak również niecelowe w przypadku SRK 
(w 2017 r. i 2018 r.) i JSW (w 2017 r.), mając 
na uwadze wielkość przyznanych im środków 
oraz wielkość środków niewykorzystanych. 
W 2019 r., w pismach Ministra skierowanych 
do Ministra ds. finansów, nierzetelnie określono 
(zawyżono o 36 530,0 tys. zł, a następnie 
o 54 460,0 tys. zł.) kwotę środków, jaka 
winna być zapewniona w budżecie państwa 
na rekompensaty. Miało to wpływ na późniejsze 
rozpoczęcie ich wypłat, które nastąpiło 
po terminie (1 czerwca 2019 r.), określonym 
w art. 14 ustawy z 2018 r.

                                                                            23 pozytywna / negatywna / w formie opisowej.
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Lp Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności23

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

2. Agencja Rozwoju 
Przemysłu SA

w formie opisowej ARP prawidłowo realizowała 
zadania w ramach 
zleconego przez Ministra 
monitorowania 
wykorzystania dotacji 
na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego 
z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego 
węgla oraz z tytułu 
zaprzestania pobierania 
bezpłatnego węgla. 
Rzetelnie i bez zbędnej 
zwłoki zaopiniowała 
wnioski o przyznanie 
dotacji, na podstawie 
których Minister zawarł 
z przedsiębiorstwami 
wypłacającymi świadczenie 
rekompensacyjne umowy 
o przekazanie dotacji, 
jak również przedstawiła 
Ministrowi propozycje 
przekazania środków.
Rzetelnie i bez zbędnej 
zwłoki przekazała 
Ministrowi syntetyczne 
zestawienia przedstawiające 
dane o wykorzystaniu 
dotacji w poszczególnych 
miesiącach w latach 
2017–2019., 
jak również terminowo 
przekazała mu syntetyczne 
zestawienia podsumowujące 
dane za 2017 r. i 2018 r. 

W toku kontroli przeprowadzonych przez ARP 
(z udziałem pracownika Ministerstwa) 
w przedsiębiorstwach wypłacających ustalono, 
że terminowo rozliczyły one otrzymaną 
w 2017 r. i 2018 r. dotację, w sytuacji gdy jedno 
z nich rozliczenie za 2018 r. sporządziło 
i przekazało Ministrowi po ustawowym terminie.
Pomimo iż, zgodnie z art. 5 ust. 1  
w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r., termin 
na składanie wniosków o wypłatę 
rekompensaty przypadał na 14 listopada 
2017 r., ARP bez zastrzeżeń przekazała 
przedsiębiorstwom wypłacającym informację 
otrzymaną z Ministerstwa o przesunięciu 
tego terminu do dnia 18 listopada 2017 r. 
Wskutek powyższego, na podstawie 
nieterminowo złożonych wniosków, 
przedsiębiorstwa wypłaciły rekompensaty 
w łącznej kwocie 36 310,0 tys. zł.
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Lp Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności23

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

3. Spółka 
Restrukturyzacji 

Kopalń SA

w formie opisowej Spółka pozyskała 
od Ministra środki 
dotacji z budżetu 
państwa na finansowanie 
wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego 
w czasie umożliwiającym 
terminową realizację 
tego zadania oraz zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami, 
jak również prawidłowo 
je rozliczyła.
W odpowiednim czasie 
i formie Spółka udostępniła 
osobom uprawnionym 
do rekompensaty 
informacje dotyczące 
ubiegania się o świadczenie 
rekompensacyjne. 

Jedną rekompensatę (0,5% badanych prób 
rekompensat) w kwocie 10,0 tys. zł wypłacono 
na podstawie ustawy z 2018 r., pomimo 
że wniosek o wypłatę rekompensaty złożony 
na podstawie ustawy z 2017 r. został rozpatrzony 
odmownie, czym naruszono art. 3 ust. 1 w zw. 
z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 13 ust. 1 ustawy 
z 2018 r. Dwie rekompensaty (1,0% badanych 
prób rekompensat) w łącznej kwocie 20,0 tys. zł 
wypłacono, pomimo że nie zostały spełnione 
wymogi formalne: w jednym przypadku 
wnioskodawca nieterminowo przedłożył 
wymagane dokumenty, co, w myśl art. 5 ust. 7 
pkt 2 ustawy z 2018 r. winno skutkować odmową 
wypłaty rekompensaty, a w drugim przypadku 
nie wezwano wnioskodawcy do uzupełnienia 
braku w treści wymaganego oświadczenia, 
do czego zobowiązywał art. 5 ust. 5 ustawy 
z 2017 r. (jeden przypadek). W 23 przypadkach 
(11,8% badanych prób rekompensat) 
nie udokumentowano wezwań kierowanych 
do wnioskodawców na podstawie powyższego 
przepisu. W 10 przypadkach (16,4% wypłat 
rekompensat zwróconych na rachunek Spółki), 
wskutek błędów popełnionych przez osoby 
weryfikujące wnioski, dziewięciu wnioskodawców 
otrzymało rekompensaty w łącznej kwocie 
90,0 tys. zł ze zwłoką od 36 do 100 dni, a jeden 
nie otrzymał rekompensaty, z uwagi na brak 
możliwości skontaktowania się z wnioskodawcą. 
Na podstawie ustawy z 2017 r. rozpatrzono 
3 191 (1,6% ogółu) wniosków o wypłatę 
rekompensaty, pomimo że nie zostały 
złożone w terminie określonym w art. 5 ust. 1 
w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r. (złożono 
je w dniach od 15 do 18 listopada 2017 r.) 
i w rezultacie, ze środków dotacji wypłacono 
świadczenie rekompensacyjne w łącznej kwocie 
29 805,0 tys. zł. 
W siedmiu przypadkach (20,0%) rekompensat 
nie wypłacono do 31 marca 2018 r., pomimo 
że osoby uprawnione uzupełniły wymagane 
dokumenty, a w 15 przypadkach (42,9%) 
nie przechowywano kopii wydanych odmów, 
czym naruszono § 8 umowy o przekazanie 
dotacji z 9 stycznia 2018 r. W 572 przypadkach 
(2,6% wszystkich odmów wydanych 
na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z 2017 r.)
Spółka odmawiając wdowom/sierotom wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego powołała się 
na niespełnienie wymogów, które nie wynikały 
z przepisów ustawy z 2017 r.
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4. Jastrzębska Spółka 
Węglowa SA

w formie opisowej Spółka pozyskała 
od Ministra środki 
dotacji z budżetu 
państwa na finansowanie 
wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego 
w czasie umożliwiającym 
terminową realizację 
tego zadania oraz zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami. Terminowo 
przekazała wymagane 
rozliczenia środków 
otrzymanych na ten cel 
oraz terminowo 
i w prawidłowej wysokości 
zwróciła na rachunek 
Ministerstwa środki 
niewykorzystane. 
W odpowiednim czasie 
i formie Spółka udostępniła 
osobom uprawnionym 
do rekompensaty 
informacje dotyczące 
ubiegania się o świadczenie 
rekompensacyjne. 

Spółka dokonała zwrotu środków w związku 
ze stwierdzeniem wypłacenia rekompensat 
osobom nieuprawnionym, wraz z odsetkami, 
które naliczyła niezgodnie z art. 169 ust. 5 
pkt 1 ustawy fp, tj. w kwocie o 140,33 zł 
(43,3%) niższej od należnej.
W czterech przypadkach (0,01% rekompensat 
wypłaconych na podstawie ustawy z 2017 r.) 
rekompensaty w łącznej kwocie 40,0 tys. zł 
wypłacono osobom nieuprawnionym. Jedną 
rekompensatę (0,8% badanych rekompensat) 
w kwocie 10,0 tys. zł wypłacono, pomimo 
że nie wezwano wnioskodawcy do uzupełnienia 
braku w treści wymaganego oświadczenia, 
do czego zobowiązywał art. 5 ust. 5  
w zw. z ust. 3 pkt 2 ppkt 3 ustawy z 2017 r. 
Na podstawie ustawy z 2017 r. przyjęto 
do rozpatrzenia 1188 (2,9% ogółu) wniosków 
o wypłatę rekompensaty i w rezultacie, 
ze środków dotacji wypłacono świadczenie 
rekompensacyjne w łącznej kwocie 
5470,0 tys. zł, pomimo że wnioski te nie zostały 
złożone w terminie określonym w art. 5 ust. 1 
w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r.
Jednemu nieuprawnionemu wnioskodawcy 
(0,02% odmów wypłaty rekompensaty 
wydanych na podstawie ustawy z 2017 r.) 
nie wypłacono świadczenia i nie wydano 
pisemnej odmowy, czym naruszono art. 5 
ust. 9 ustawy z 2017 r. W 86 przypadkach 
(1,9% wszystkich odmów wydanych 
na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z 2017 r.) 
Spółka odmawiając wnioskodawcom wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego powołała się 
na niespełnienie wymogów, które nie wynikały 
z przepisów ustawy z 2017 r.
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 5. Tauron Wydobycie SA w formie opisowej Spółka pozyskała 
od Ministra środki 
dotacji z budżetu 
państwa na finansowanie 
wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego 
w czasie umożliwiającym 
terminową realizację 
tego zadania oraz zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami, 
jak również prawidłowo 
je rozliczyła.
W odpowiednim czasie 
i formie Spółka udostępniła 
osobom uprawnionym 
do rekompensaty 
informacje dotyczące 
ubiegania się o świadczenie 
rekompensacyjne. 
Objęte badaniem 
rekompensaty zostały 
wypłacone osobom 
uprawnionym, 
w odpowiedniej formie 
i prawidłowej wysokości.

Rozpatrzono 62 wnioski o wypłatę 
rekompensaty złożone na podstawie ustawy 
z 2017 r. (1,8% ogółu tych wniosków) 
i wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 
615,0 tys. zł, pomimo że wnioski te nie zostały 
złożone w ustawowym terminie. 
W dwóch przypadkach (0,6% wniosków 
załatwionych negatywnie w latach 2017–2018) 
Spółka błędnie powołała się na niespełnienie 
przez wnioskodawców wymogów, 
które nie wynikały z przepisów ustawy z 2017 r.
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6. Lubelski Węgiel 
Bogdanka SA

w formie opisowej Spółka pozyskała 
od Ministra środki 
dotacji z budżetu 
państwa na finansowanie 
wypłat świadczenia 
rekompensacyjnego 
w czasie umożliwiającym 
terminową realizację 
tego zadania oraz zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami.
W odpowiednim czasie 
i formie Spółka udostępniła 
osobom uprawnionym 
do rekompensaty 
informacje dotyczące 
ubiegania się o świadczenie 
rekompensacyjne. 
Objęte badaniem 
rekompensaty zostały 
wypłacone osobom 
uprawnionym, 
w odpowiedniej formie 
i prawidłowej wysokości.
W objętych badaniem 
przypadkach zasadnie 
odmówiono wypłaty 
rekompensaty osobom 
nieuprawnionym, 
dochowując formy 
pisemnej, z podaniem 
przyczyn odmowy 
i informacji o prawie 
do odwołania się do sądu. 

Środki dotacji z budżetu państwa 
na finansowanie w 2018 r. wypłat 
świadczenia rekompensacyjnego Spółka 
rozliczyła po obowiązującym terminie. 
Spółka nie dochowała również terminu 
na rozliczenie dotacji przyznanej w 2019 r., 
pomimo zakończenia realizacji zadania 
w dniu 2 października 2019 r.
Przyjęto do rozpatrzenia 62 wnioski o wypłatę 
rekompensaty złożone w oparciu o przepisy 
ustawy z 2017 r. (2,2% ogółu tych wniosków), 
na podstawie których wypłacono 
świadczenia w łącznej kwocie 420,0 tys. zł, 
pomimo że wnioski te nie zostały złożone 
w ustawowym terminie. 
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

W uzasadnieniu projektu ustawy z 2017 r. (wejście w życie 24 października 
2017 r.) podano, że jego celem jest zrekompensowanie strat finansowych 
poniesionych przez osoby, które otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze 
lub w ekwiwalencie, na podstawie układów zbiorowych pracy i związa-
nych z nimi porozumień i utraciły to uprawnienie wskutek wypowiedzenia 
w tym zakresie układów zbiorowych pracy i porozumień z nimi związa-
nych. Wskazano również na potrzebę usunięcia nierówności w grupie spo-
łecznej emerytów i rencistów górniczych, która polegała na tym, iż emeryci 
i renciści z kopalń postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 
2007 r. otrzymywali deputaty węglowe w postaci ekwiwalentu pieniężnego 
wypłacanego przez ZUS z dotacji budżetowej, natomiast emeryci i renci-
ści z kopalń czynnych zostali tego prawa pozbawieni wskutek dokonania 
skutecznych wypowiedzeń układów zbiorowych pracy i związanych z nimi 
porozumień w tym zakresie. 

W uzasadnieniu projektu ustawy z 2018 r. (wejście w życie 22 stycznia 
2019 r.) podano, że po zebraniu doświadczeń w zakresie funkcjonowa-
nia ustawy z 2017 r., sygnałów społecznych oraz informacji od przedsię-
biorstw wypłacających, w Ministerstwie przeprowadzono ponowną analizę 
zagadnienia świadczenia rekompensacyjnego. Wskazano, że dotychczas, 
ze względu na krótki termin składania wniosków o wypłatę rekompensaty 
(21 dni od wejścia w życie ustawy z 2017 r.) oraz często podeszły wiek 
osób uprawnionych, wiele z nich w ogóle nie złożyło wniosku lub zło-
żyło go po terminie albo zbyt późno uzupełniło pod względem formal-
nym, w sytuacji gdy dokonywanie wypłat świadczenia po 31 marca 2018 r. 
(termin na realizację wydatków niewygasających z upływem 2017 r.) 
nie było już możliwe. Ponadto, w Ministerstwie zidentyfikowano kolejne 
kategorie osób, które zgodnie z zasadami współżycia społecznego i równo-
ści powinny być uprawnione do świadczenia rekompensacyjnego. 

Realizacja powyższych celów miała nastąpić poprzez jednorazowe świad-
czenie rekompensacyjne z budżetu państwa w kwocie 10,0 tys. zł (art. 4 
ust. 1 ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r.), wypłacone na wniosek (zawiera-
jący wymagane informacje oraz załączone dokumenty) złożony przez osobę 
uprawnioną do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego (art. 5 ust. 1–3 
ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r.). 

W ustawie z 2017 r. termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty 
wyznaczono na 21 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy (art. 5 ust. 1). 
Uprawnionymi do uzyskania świadczenia rekompensacyjnego były osoby, 
które spełniały łącznie następujące warunki: miały ustalone prawo do eme-
rytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierały to świadczenie 
oraz miały prawo do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień ukła-
dów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących 
w przedsiębiorstwie górniczym, które, na skutek zawartych porozumień 

Uzasadnienie przyjęcia 
ustaw z 2017 r. i 2018 r.

Zasady realizacji 
wypłat świadczenia 

rekompensacyjnego
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lub dokonanych wypowiedzeń, utraciły24 moc obowiązującą przed dniem 
wejścia w życie ustawy z 2017 r. (art. 2 pkt 1 lit. a). Uprawnionymi byli 
także wdowcy, wdowy i sieroty, mający ustalone prawo do renty rodzin-
nej po emerycie lub renciście spełniającym powyższe warunki (art. 2 pkt 1 
lit. b). Z grona uprawnionych wyłączono osoby, których roszczenia z tytułu 
prawa do bezpłatnego węgla podlegały zaspokojeniu na podstawie pra-
womocnego wyroku sądowego (art. 3 ust. 2) oraz emerytów i rencistów 
z kopalń postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r., 
otrzymujących ekwiwalent pieniężny z ZUS (art. 2 pkt 2). Ekwiwalent pie-
niężny jest wypłacany tym osobom przez ZUS na podstawie art. 12 ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego25.

Wykładania pojęcia wdowy/wdowca na potrzeby ustawy z 2017 r. 
była przedmiotem wielu orzeczeń sądów. Zasadniczą bowiem kwestią 
do rozstrzygnięcia w sporach przed sądem pomiędzy pozwanymi (przed-
siębiorstwami wypłacającymi) a powódkami (wdowami) pozostawało 
wskazanie, czy powódka zachowała (mimo zawarcia kolejnego związku 
małżeńskiego) status wdowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b ustawy 
z 2017 r. W wyrokach sądy nie podzieliły stanowisk pozwanych, jakoby 
ponowne zawarcie związku małżeńskiego pozbawiało wdowę uprawnie-
nia do otrzymania rekompensaty po zmarłym małżonku (emerycie, ren-
ciście). Sądy podkreślały m.in., że definicja osoby uprawnionej zawarta 
w powyższym przepisie stanowi tzw. definicję legalną (czy też ustawową), 
co oznacza zakaz stosowania rozszerzających czy zawężających wykładni 
systemowych czy funkcjonalnych odnośnie przepisów stanowiących defi-
nicję legalną26. W uzasadnieniach powoływano się m.in. na wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 września 2005 r.27, zgodnie z któ-
rym nie ma ustawowych podstaw do twierdzenia, że wdowa, która ponow-
nie zawarła związek małżeński, wobec utraty statusu wdowy, traci prawo 
do renty rodzinnej po pierwszym mężu. Podnoszono również, że zmiana 
stanu cywilnego powódki nie wpływa na inne prawa powódki po zmarłym 
mężu, a odmienna interpretacja nie znajduje oparcia w ustawie. Wdowa 
poprzez fakt ponownego zamążpójścia nie przestaje spełniać przesłanki 
bycia wdową i nie zostaje w ten sposób wyłączona z kręgu osób uprawnio-
nych w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z 2017 r. Przepis ten odnosi 
się do wdowy mającej ustalone prawo do renty rodzinnej, a nie do terminu 
wdowy na gruncie prawa cywilnego. Wdowa, która zawarła ponownie 
związek małżeński, nadal posiada prawo do renty rodzinnej po pierwszym 
mężu. Sądy drugiej instancji stały na stanowisku, że tylko taka interpreta-
cja powołanego artykułu pozwoli na osiągnięcie celu ustawy jakim jest „zre-
kompensowanie, do pewnego stopnia, w ramach możliwości budżetu 
państwa, strat finansowych poniesionych przez osoby, które otrzymywały 
bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie na podstawie układów 

24 Z upływem: 31 grudnia 2011 r. w KWK KJ, 31 grudnia 2014 r. w Kompanii Węglowej, KHW i JSW, 
31 grudnia 2016 r. w Tauron Wydobycie, 17 października 2017 r. w LW Bogdanka.

25 Dz. U. z 2019 r. poz. 1821.

26 Z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 6 czerwca 2019 r. sygn. akt IX Pa 37/19 (LEX 
nr 2689329).

27 Sygn. akt III AUa 231/04 (LEX nr 164655).
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zbiorowych pracy i porozumień z nimi związanych” – vide uzasadnienie 
projektu ustawy z 2017 r., a powódki mimo ponownego zamążpójścia, 
posiadały prawo do deputatu węglowego po zmarłym pierwszym mał-
żonku28.

W ustawie z 2018 r. przewidziano dłuższy okres składania wniosków 
o wypłatę rekompensaty, tj. 90 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy 
(art. 5 ust. 1) oraz poszerzono katalog osób uprawnionych do rekompen-
saty (art. 2 ust. 1 pkt 1). Obejmował on:

a) uprawnionych do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień ukła-
dów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązują-
cych w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą 
przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień 
lub dokonanych wypowiedzeń:

 − byłych pracowników, których stosunek pracy został rozwiązany z przed-
siębiorstwem górniczym na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników29 i którzy po ustaniu 
tego stosunku pracy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz bez-
pośrednio po zakończeniu pobierania tego zasiłku nabyli prawo do świad-
czenia przedemerytalnego i je pobierali,

 − emerytów i rencistów, mających ustalone prawo do emerytury lub renty 
z tytułu niezdolności do pracy, którzy zamiast emerytury lub tej renty 
pobierają rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku,

 − wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzin-
nej po pracowniku zmarłym w czasie trwania stosunku pracy, emerycie 
lub renciście z przedsiębiorstwa górniczego, jeżeli utrata uprawnienia 
do bezpłatnego węgla nie została im zrekompensowana w jakikolwiek 
inny sposób;

b) wdowy, wdowców i sieroty otrzymujących świadczenia specjalne, 
o których mowa w art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych30, 
albo mających ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku przedsię-
biorstwa górniczego zmarłym w czasie trwania stosunku pracy lub byłym 
pracowniku, o którym mowa powyżej w pkt a) tiret pierwsze, pobierających 
bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, którym przed-
siębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel lub wypłacać 
ekwiwalent pieniężny przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy;

28 Z wyroków Sądu Okręgowego w Gliwicach: z dnia 26 września 2019 r. sygn. akt VIII Pa 56/19 
(LEX nr 2767926 ), z dnia 5 września 2019 r. sygn. akt VIII Pa 37/19 (LEX nr 2758683), z dnia 
18 lipca 2019 r. sygn. akt VIII Pa 38/19 (LEX nr 2713633), z dnia 13 czerwca 2019 r. sygn. akt VIII 
Pa 179/18 (LEX nr 2742072), z dnia 6 czerwca 2019 r. sygn. akt VIII Pa 233/18 (LEX nr 2730302), 
z dnia 1 kwietnia 2019 r. sygn. akt VIII Pa 220/18 (LEX nr 2704250).

29 Dz. U. z 2018 r. poz. 1969, ze zm.

30 Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, ze zm.
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c) osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z 2017 r., którym nie wypła-
cono świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla, z wyjątkiem osób, którym przedsiębiorstwo wypłacające udzieliło 
pisemnej odmowy wypłaty rekompensaty.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty 
(w tym wzywanie wnioskodawców do uzupełnienia braków w terminie 
siedmiu dni w przypadku ustawy z 2017 r. i 14 dni w przypadku ustawy 
z 2018 r.) oraz wypłacanie lub odmawianie wypłacenia rekompensaty 
jeśli wniosek złoży osoba nieuprawniona (w przypadku ustawy z 2018 r. 
również w razie złożenia lub uzupełnienia wniosku po terminie) nale-
żało do zadań przedsiębiorstw wypłacających (art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 5–9 
ustawy z 2017 r. oraz art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 6–7 ustawy z 2018 r.), tj. JSW, 
Tauron Wydobycie i LW Bogdanka (w przypadku osób uprawnionych z ww. 
przedsiębiorstw górniczych, które w dniu wejścia w życie ustawy prowa-
dziły wydobycie węgla kamiennego – art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z 2017 r. 
i art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 2018 r.) oraz SRK (w przypadku osób 
uprawnionych ze zlikwidowanych przedsiębiorstw górniczych lub przed-
siębiorstw górniczych, które zaprzestały wydobycia węgla kamiennego 
– art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z 2017 r. i art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 2018 r. 
– tj. Kompanii Węglowej, KHW i KWK KJ). Wniosek o wypłatę rekompensaty, 
złożony przed dniem wejścia w życie ustawy z 2018 r. (tj. przed 22 stycznia 
2019 r.) przez osobę uprawnioną w myśl przepisów ustawy z 2017 r., której 
nie wypłacono świadczenia ani nie wydano pisemnej odmowy jego wypłaty, 
winien być rozpatrzony przez przedsiębiorstwo wypłacające na podstawie 
przepisów ustawy z 2018 r. (art. 13 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. c 
ustawy z 2018 r.). Dla wypłaty świadczenia rekompensacyjnego przewi-
dziano formę przekazu pocztowego albo przelewu na wskazany rachunek 
bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędno-
ściowo-kredytowej (art. 4 ust. 2 ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r.), 
a dla odmowy wypłaty rekompensaty – formę pisemną z podaniem przy-
czyny odmowy (art. 5 ust. 9 ustawy z 2017 r. i art. 5 ust. 7 ustawy z 2018 r.). 
Od odmowy przewidziano odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecz-
nych w terminie 14 dni od jej otrzymania (art. 5 ust. 10 ustawy z 2017 r. 
i art. 5 ust. 9 ustawy z 2018 r.). Ustalono, że termin wygaśnięcia roszcze-
nia o świadczenie nastąpi po upływie 12 miesięcy od dnia złożenia wnio-
sku o wypłatę rekompensaty (w przypadku ustawy z 2017 r. – art. 4 ust. 4) 
lub od dnia następującego po ostatnim dniu terminu na złożenie wniosku 
o wypłatę rekompensaty (w przypadku ustawy z 2018 r. – art. 4 ust. 3). 
Świadczenie rekompensacyjne zwolniono z podatku dochodowego od osób 
fizycznych (art. 12 ustawy z 2017 r. i ustawy z 2018 r.), zakazano doko-
nywania z tego świadczenia potrąceń i egzekucji (art. 8 ustawy z 2017 r. 
i art. 9 ustawy z 2018 r.) oraz wliczania go do podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 9 ustawy z 2017 r. i art. 10 ustawy 
z 2018 r.), jak również do dochodu, o którym mowa w przepisach o dodat-
kach mieszkaniowych i przepisach o pomocy społecznej (art. 10 ustawy 
z 2017 r. i art. 11 ustawy z 2018 r.).
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Założono finansowanie rekompensat z dotacji celowej przyznawanej 
przez Ministra na wniosek przedsiębiorstwa wypłacającego, zawierający: 
jego nazwę i adres; liczbę osób uprawnionych (którym ma być wypłacona 
rekompensata); kwotę dotacji; podpis osoby upoważnionej do reprezenta-
cji przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1–3 ustawy z 2017 r. i art. 7 ust. 1–3 ustawy 
z 2018 r.). Podstawą przekazywania środków z dotacji miała być umowa 
zawarta między Ministrem a przedsiębiorstwem wypłacającym (art. 6 ust. 5 
ustawy z 2017 r. i art. 7 ust. 5 ustawy z 2018 r.). Umowa ta winna zawie-
rać: szczegółowy opis zadania (w tym cel, na jaki dotacja została przyznana 
i termin jego wykonania); wysokość udzielonej dotacji; termin wykorzysta-
nia dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego; 
termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; termin zwrotu niewykorzy-
stanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia 
wykonania zadania; tryb kontroli wykonania zadania (art. 150 ustawy fp). 

Maksymalny limit wydatków ogółem z budżetu państwa w 2017 r., 
będący skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy z 2017 r., okre-
ślono na 2353,8 mln zł (art. 11 ust. 1 ustawy z 2017 r.), gdyż założono, 
że wszyscy uprawnieni, tj. 235 376 osób, skorzystają z możliwości otrzy-
mania świadczenia rekompensacyjnego w wysokości 10,0 tys. zł na osobę. 
W celu sfinansowania wypłaty świadczenia rekompensacyjnego, w usta-
wie z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2017 r.31 (data wejścia w życie: 24 listopada 2017 r.) przewidziano dotację 
celową w kwocie 2 333 581,0 tys. zł. W uzasadnieniu projektu tej ustawy 
podano, że w związku z faktem, iż prace nad ustawą z 2017 r. rozpoczęły 
się w drugiej połowie 2017 r., nie było możliwości zaplanowania wydat-
ków na wypłatę rekompensat w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 
16 grudnia 2016 r.32 Z powyższej kwoty, 421 870,0 tys. zł ujęto w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków 
budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego33 (z terminem realizacji zadania do 31 marca 2018 r.).

Maksymalny limit wydatków ogółem z budżetu państwa w 2019 r. (reali-
zacja wypłat miała nastąpić od dnia 1 czerwca 2019 r.), będący skutkiem 
finansowym wejścia w życie ustawy z 2018 r., określono na 240,8 mln zł 
(art. 15 ustawy z 2018 r.), gdyż założono, że wszyscy uprawnieni, 
tj. 24 080 osób, skorzystają z możliwości otrzymania świadczenia rekom-
pensacyjnego w wysokości 10,0 tys. zł na osobę. W ustawie budżeto-
wej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.34 nie zaplanowano środków 
na ten cel. 

Minister jako dysponent części budżetowej 48 – Gospodarka złożami kopa-
lin winien sprawować nadzór i kontrolę wykorzystania dotacji udzielonych 
z budżetu państwa oraz realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa 

31 Dz. U. poz. 2162.

32 Dz. U. poz.108, ze zm.

33 Dz. U. poz. 2426.

34 Dz. U. poz. 198.

Zasady finansowania 
wypłat świadczenia 

rekompensacyjnego 

Nadzór 
nad wykorzystaniem 

dotacji 
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(art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy fp). Na zlecenie Ministra, wykorzystanie 
dotacji powinna monitorować ARP (art. 11 ust. 2 ustawy z 2017 r. i art. 7 
ust. 7 ustawy z 2018 r.).

Przedsiębiorstwo wypłacające winno sporządzić rozliczenie przyznanej 
dotacji (zawierające zestawienie otrzymanych kwot dotacji oraz rozlicze-
nie wydatkowanych kwot tej dotacji) i przekazać je Ministrowi w terminie 
15 dni od dnia zakończenia wypłacania rekompensat (w przypadku ustawy 
z 2017 r. – art. 7) lub od dnia wykonania zadania określonego w umowie 
(w przypadku ustawy z 2018 r. – art. 8 ust. 1 i 2). Zatwierdzenie przez Mini-
stra rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przedstawio-
nego przez obowiązaną do tego jednostkę, powinno nastąpić w terminie 
30 dni od dnia jego przedstawienia (art. 152 ust. 2 ustawy fp).

Zasady zwrotu środków dotacji określono w art. 152 ust. 3, art. 168 ust. 1 
i 3 oraz art. 169 ust. 1–6 ustawy fp, jak również (odnośnie dotacji przyzna-
nej w 2019 r.) w art. 8 ust. 3 ustawy z 2018 r.

W dniach 30 listopada 2017 r., 9 stycznia 2018 r. i 19 czerwca 2019 r. Mini-
ster/Podsekretarz Stanu z upoważnienia Ministra zatwierdził Procedury 
dotacji na świadczenie rekompensacyjne, określające zadania jednostek 
uczestniczących w procesie przyznawania, przekazywania, monitorowania 
i rozliczania dotacji na wypłaty rekompensat w latach 2017–2019 (Mini-
sterstwa, ARP i przedsiębiorstw wypłacających).
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym 
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971).

2. Ustawa z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym 
z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania 
pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 
2017 r. (Dz. U. poz. 2162).

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 
wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem 
roku budżetowego (Dz. U. poz. 2426).

Procedury zatwierdzone przez Ministra Energii (nie opublikowane)
1. Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji 

budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia rekompensa-
cyjnego zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2017 r. o świadcze-
niu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1971) z dnia 30 listopada 2017 r. 

2. Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji 
budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia rekompensa-
cyjnego zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2017 r. o świadcze-
niu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1971) z dnia 9 stycznia 2018 r. 

3. Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji 
budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczenia rekompensa-
cyjnego na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o świadcze-
niu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla 
oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby 
niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 29) z dnia 19 czerwca 2019 r. 
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
 2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Prezes Rady Ministrów
 5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 6. Rzecznik Praw Obywatelskich
 7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 8. Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
 9. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju
10. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
11. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych
12. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
13. Senacka Komisja Środowiska
14. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
15. Minister Aktywów Państwowych
16. Minister Finansów
17. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
18. Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA
19. Wojewoda Śląski
20. Marszałek Województwa Śląskiego
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6.5 Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


